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NAJVIAC PEŇAZÍ 
ZA 

NAJNIŽŠÍ ÚROK

Železničná 39, Revúca  tel. 0949 707 530

2+1
KÚP

8
8
-0

0
1
9

8
8
-0

0
0
4

• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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0907 269 552

kompletné
prezu�e

už
od 18 € 
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK

8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti
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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

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, BABETU, 
PIONIER STELU, STADION,-
JAWU 250, 350 aj diely. 
0949 505 827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kupim starozitny porce-
lan, obrazy, hodiny, tkane 
platno, vrecia, kroje, naby-
tok a ine 0905406662 

Občianska
riadková
inzercia

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 zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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ROŽŇAVA, Kósu Schoppera 3 0907 800 627    info@intrust.sk    www.intrust.skza malým trhom,
oproti 100P baru

-40%
ZĽAVY

až do

Predaj AJ NA SPLÁTKY s minimálnym navýšením

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE · GARÁŽOVÉ BRÁNY · BEZPEČNOSTNÉ DVERE · TIENIACA TECHNIKA · PODLAHY
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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

Prevencia 

hypertenzie
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NA PRENÁJOM !

„Ponúkame na prenájom skladový priestor 500m2 v novom, nevykurovanom sklade 

v Tornali, Cesta Gemerských žriediel v areáli Gemerka, vid foto vrátane obsluhy.
V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku kontaktujte: 

bianka.bohusova@budis.sk, +421 905 914 768”

„Bérelésre kínálunk 500 m2-es raktárhelyiséget egy új, 

fűtetlen raktárban Tornalján, a Gemerka üzem területén (lásd a fotót).
 Bővebb információért érdeklődjön: bianka.bohusova@budis.sk, +421 905 914 768“

500m
 Info: 0905 914 7682

..............................................
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Bag in Box 5l-es, tasak + kartondoboz

 

Bag in Box 3l-es, tasak + kartondoboz

tt 100% lé

 

tt 100% lé

Árjegyzék

Hogyan talál meg minket?

Címünk

0902 449 419

ovocovo

tt

ttel vár minden 

tt

 

 0902 449 419.

0902 

449 419.
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9. októbra 1874    
založenie Svetovej poštovej únie

Výročia a udalosti

Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0949 444 033
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
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 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 32
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