
 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 830 domácností 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Č. 18 / 6. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

8
8
-0
0
0
7

e-shop: www.hamelli.ske-shop: www.hamelli.ske-shop: www.hamelli.sk
rozvoz po celom východnom Slovensku

Najväèšie

záhradníctvo 

s letnièkami 

na východnom

Slovensku

Sídlo:
Gombasek 186
(pri Gombaseckej

jaskyni)
Po - Pia: 8.00 - 18.00

So: 8.00 - 14.00

Hamelli Záhradkárstvo
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AUTORIZOVANÁ POBOČKA

Družstevná 3/832, Rimavská Sobota
(vedľa autobus. stanici, býv. budova elektrární smerom na LUX)

tel.: 0903 279 125 (telefonická objednávka vopred)

PÔŽIČKY
do 10000 €

Refinancovanie Vašich pôžičiek
do 20 000 €.

Staré zaplatíme a môžete získať
aj peniaze navyše.

zamestnaný SK + EÚ, živnostník,
dôchodca, invalid, opatrovateľ
SK + EÚ na živnosť aj zmluvu

od 18 do 75 rokov
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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc
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PREPRAVÍME
ODVEZIEME
DOVEZIEME

Autodoprava
- FIGULUS Trade s. r. o.

0911 210 774

NAŠE AUTO, PRE VÁŠ TOVAR
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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Revúca
Rožòava

Rimavská

Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.830 domácností)

» Kúpim SIMSON, STELU, 

PIONIER, JAWA 350, aj die-

ly. 0949 505 827

» Kupila by som 1 izbovy 

byt v RV na Vargovom 

poli alebo okolia Rv, Ra a 

okolia, alebo aj prenajom. 

0915 155 319.

» Kupim starozitny porce-

lan, obrazy, hodiny, tkane 

platno, vrecia, kroje, na-

bytok a ine 0905406662

» Kúpim staré, mecha-

nické hodinky, bankovky, 

mince. Tel. 0905/767 777 

» Kupim domace tkanne 

platno, vrecia, kroje, suk-

ne,satky, starozitnosti 

ako obrazy, hodiny, malo-

vane truhlice. 0909117320 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

INZE
RCIA
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Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:

Po-Pia: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

Aktuálne aj staršie

vydania regionálneho

týždenníka 

GEMERSKO 

nájdete vždy

na webstránke 

www.regionpress.sk

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti
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OBJEDNÁVKY
ONLINE

BEZ ČAKANIA
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KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Druhá májová nedeľa patrí už 
tradične mamám, matkám, ma-
mulienkam, mamičkám. Tento 
sviatok je oslavou materstva, kto-
rý slávia ľudia po celom svete a 
zároveň je výbornou príležitosťou 
poďakovať mamičkám za všetko, 
čo pre nás robia.

Mama nás sprevádza po celý 
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod 
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri 
príchode na svet, prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke, stála pri na-
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa 
boliestok, zovrela nás v náručí, keď 
nám bolo ťažko.

Mama je slovo, ktoré sme vyslo-
vili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí 
tajomstvám života. Teší sa z našich 
úspechov, slávi naše víťazstvá a po-
drží nás, keď prekonávame ťažké ži-
votné skúšky, krízy či neúspechy.

Mama stojí pri nás, aj keď stráca-
me pevnú pôdu pod nohami a stojí 
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby 
nám pomohla nájsť opäť tú správnu 
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru-
je, keď nad nami už možno iní lámu 

palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci 
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

Nezabudnime na Deň matiek a 
nájdime si čas porozprávať sa s našou 
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať, 
alebo napísať pekný list, prípadne 
pohľadnicu, podarovať kvety či ne-
jakú milú drobnosť a vyjadriť našu 
vďaku.

Za seba by som nám, všetkým 
mamám, rada zaželala, aby sme 
na seba nemali prehnané nároky a 
nenakladali si na plecia viac, ako 
unesieme a podelili sa o povinnosti 
s ostatnými. Naše deti nás budú mi-
lovať, aj keď nebude doma vždy per-
fektne upratané, nebude na stole kaž-
dý deň teplá večera a bielizeň nebude 
v skrini uložená podľa 
šablóny. Budú nás mi-
lovať pre lásku, kto-
rú im dávame a pre 
prekrásne chvíle, 
ktoré spolu preží-
vame. Budú nás 
milovať pre našu 
jedinečnosť, pre 
to, aké sme.

Mama je len jedna

» Renáta Kopáčová, redaktorka

4
3
-0
0
1
7

0907 070 009, 0915 464 222  |  grifsgroup@gmail.com

KANALIZÁCIA
MONTÁŽ     REKONŠTRUKCIA&

NÁJDETE NÁS: DAXNEROVA 13, TORNAĽA

VÝKOPOVÉ PRÁCE – REZANIE, VŔTANIE
POKLÁDKA PRÍPOJOK, POTRUBÍ, KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT

NAPÁJANIE NA KANALIZAČNÚ SIEŤ
ČISTENIE POTRUBÍ, ZBERAČOV A STÔK

DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE A TERÉNNE ÚPRAVY

ÁÁÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁ

VÝ
POKLÁDKA

N
ČI

DROBN
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Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

NOVINKA
pre úľavu od bolesti 

kĺbov a svalov!

Bližšie info na www.schneider-rtg.skBližšie info na www.schneider-rtg.sk
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6Šafárikova 33

048 01 Rožňava
mobil:  0907 660 214
e-mail: arpad.icso@gmail.com

ICSÓ ÁRPÁD

PLYN  KÚRENIE
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE ∙ PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK  

MONTÁŽ ∙ OPRAVA ∙ REKONŠTRUKCIE

VODA
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13. mája 1981  
Mehmet Ali Ağca spáchal neúspešný atentát na pápeža Jána Pav-
la II. na Námestí sv. Petra v Ríme  

Výročia a udalosti

0907 887 322

INZERCIA
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Rosmarinus officinalis, v preklade 
„morská rosa“ pochádza z oblastí 
južnej Európy a je ďalšou z byliniek, 
ktorú môžete pestovať aj vo svojej 
bylinkovej záhrade. Keďže nie je 
príliš náročný na pestovanie, dariť 
sa mu bude aj v kvetináči na balkó-
ne či terase.

Rozmarín lekársky je vždyzelený 
poloker a dorastá do výšky 40 až 200 
cm. Ide o trvalku, ktorá obľubuje slneč-
né stanovište a suchšie pôdy. Treba ho 
však chrániť pred mrazom. Jeho lístky 
môžeme zberať počas celého roka. Pre 
svoju výraznú aromatickú chuť je táto 
bylinka obľúbená aj v kuchyni. Výbor-
ne ochutí pečené mäso a zeleninu a 
hodí sa aj pri príprave rýb.

Účinky na zdravie
Rozmarín obsahuje vo veľkom 

množstve éterické oleje - cineol a bor-
neol. Oba pôsobia blahodarne na ner-
vovú sústavu a na podporu dobrého 
trávenia. Bohatý je aj na flavonoidy, 
triesloviny, terpenoidy, živice, saponí-
ny a vitamín A, B6 a C. Do nášho tela 
ním doplníme tiež minerály ako man-
gán, železo, meď, vápnik a horčík. „Vy-
užíva sa na posilnenie imunitného sys-

tému a krvného obehu. Môže zvyšovať 
krvný tlak a má aj výrazné antiseptické 
a močopudné účinky“, hovorí Mgr. Bla-
žová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Za zmienku 
určite stojí aj účinok spôsobený jeho 
vôňou - dokáže nabudiť naše zmysly, 
posilňuje sústredenie.

Pozor – neprežeňte to
Rozmarín je vo väčších dávkach je-

dovatý, preto je potrebné dať si pozor 
na konzumované množstvo. Aj v prípa-
de rozmarínu platí, že hoci sú bylinky 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich mali s 
rozumom.

Pestujeme bylinky - Rozmarín

» ren
Rozmarín. zdroj foto HansLinde pixabay

4
3
-0
0
0
5

OSB3 KRONOSPAN hladká 2500 x 1250
10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
058/792 84 39, 0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

•  CEMENT  •  STIERKY 
•  LEPIDLÁ •  FARBY-LAKY   
•  SADROKARTÓNY 
    A PRÍSLUŠENSTVO  
•  ŠALOVACIE TVÁRNICE 
•  IZOLÁCIE ISOVER 
•  KANALIZÁCIA
    (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Ako sme už informovali na strán-
kach našich novín, do platnosti 
vstúpila v uplynulých dňoch novela 
zákona o sociálnom poistení, kto-
rá prináša viaceré dôležité zmeny. 
Tentokrát sa podrobnejšie venuje-
me ďalším z nich.

Zmeny pri úhrade 
a vyplácaní dávok

Novela sociálneho poistenia upra-
vuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na 
vznik nároku na materské, dôchodko-
vé dávky a dávku v nezamestnanosti. 
Po novom sa už nebudú zamestnanco-
vi započítavať obdobia, v ktorých ne-
mal vymeriavací základ. Pri posúdení 
nároku na dávku bude rozhodujúci 
reálny príjem, a teda to, či takýto za-
mestnanec má vymeriavací základ z 
ktorého sa platilo poistné.

Súčasťou úpravy sú aj zmeny pou-
kazovania (vyplácania) dávok. Krátko-
dobé dávky sociálneho poistenia (ne-
mocenské dávky, krátkodobé úrazové 
dávky, dávku garančného poistenia a 
dávku v nezamestnanosti) bude možné 
vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v 
pobočke zahraničnej banky ako je účet 
prijímateľa, alebo jeho manžela/man-
želky. Každý žiadateľ si tak bude môcť 
určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho 
zapísať do žiadosti, pričom nebude po-
trebný súhlas majiteľa takéhoto účtu.

Zosúladenie 
československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získa-
li pred 1. januárom 1993 tzv. českosloven-
ské obdobie dôchodkového poistenia, za 
ktoré mali získať dôchodok z Českej re-
publiky. V praxi však vznikali prípady, 
kedy nárok na dôchodok takémuto po-
istencovi v Českej republike nevznikol 
(vzhľadom na prísnejšie podmienky ná-
roku ako v Slovenskej republike). Takýto 
poistenec teda dostával iba čiastkový 
dôchodok od Slovenskej republiky. Na 
základe novej právnej úpravy sa až do 
vzniku nároku na dôchodok z Českej 
republiky bude výška dôchodku zo Slo-
venskej republiky vypočítavať aj z čes-
koslovenského obdobia dôchodkového 
poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok 
na dôchodok z Českej republiky. Práv-
na úprava sa bude týkať poberateľov 
starobných, predčasných starobných aj 
invalidných dôchodkov.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto martaposemuckel pixabay

7. mája 1999 
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku 
ambasádu v Belehrade 

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
-0
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