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Chuť začať
Niekedy sa vraví – a to je asi častejšie – odvaha začať. Ale zostaňme pri
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V
podnikaní.

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedozrievali v chladničkách a kamiónoch,
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo
už aj na slnku.
Potešil som sa, štyri čísla od bránRoky som tam kupovával priesad- ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa
o zákazníkov začal starať už aj jeden do nového projektu. V obci, kde doteraz
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov existoval iba monopol v tomto segmenúplne sám. Lenže – sezóna priesad je za te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi želám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž presnami a čo ďalej?
Nedávno sa objavil v ponuke me- ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov- zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut- produkcie na malom vidieckom trhu.
Jedného (a dúfam, že nielen) zánejšou farbou na reze. Netrvalo dlho
a zrazu chodím okolo krásne aranžo- kazníka už majú. No nebudem predsa
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás sadať do auta a nepôjdem do okresného
sa pamätajú, ako sme počas letných mesta do hypermarketu, keď môžem
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa- v teplákoch vybehnúť na dve minúty
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne variacej sa polievky to, čo mi
vyložená, vyumývaná, v debničkách do nej ešte chýba.
Nájdime chuť, dobre,
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo
mne pred očami toť cestou z miestneho aj tú odvahu a začnime.
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja Vždy je to lepšie ako čakať
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, na lepšie časy a podpomladá žienka. „Terminál“ ešte nemá- ru.
Veľa
šťastia
me, znie odpoveď na možnosť platenia
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, vám v tom želá
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Zmeny vo výške dávok od júla
Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na
214,83 eur mesačne.
Sociálna poisťovňa bude od júla 2020
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100
percent životného minima.
Do 30. júna 2020 predstavuje životné
minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška
pre dôchodcu ako povinného je 100 percent životného minima, teda 210,20 eur
mesačne. Po zmene životného minima od
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent
životného minima a od 1. júla 2020 sa
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z
dôchodku výživným na maloleté dieťa.
Zvýšenie životného minima môže
mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako
minimum, ktoré musí dôchodcovi po
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale
príslušný exekútor.
Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku
nároku na predčasný starobný dôchodok
je to, že výška predčasného starobného
dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje
1,2-násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera
a predčasného starobného dôchodku z
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na
predčasný starobný dôchodok vzniká od
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je
to 252,30 eur).
Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. júla 2020, bude mať s
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny
vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica
minimálneho dôchodku, za 30 rokov
obdobia dôchodkového poistenia, sa
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň
30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší
ako 360,40 eur mesačne.

» Zdroj: SP
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ, TATRAN, STADION,
PIONIER, BABETU, SIMSON,
vozik za motorku PAV41 aj
nekompletné alebo diely
0905450533
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely tel. 0949154017

07 REALITY / iné
» Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Predám nové, kvalitné,
plastové, strešné okná,
vrátane lemovania s trojsklom za dobrú cenu.
0907855582
»PREDÁM DOSKY A FORSNE
OKOLO 2 KUBÍKOV . CENA 70
eur kubík 0903227683
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

80/20
Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pareta, ale len niektorí sa ním riadia.
Všeobecne hovorí, že 80 percent následkov vzniká z 20 percent príčin. Podnikatelia by sa mali zamyslieť nad tým,
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20
percent ich produktov. Keď sa pozrieme
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak
20 percent z nich vytvára 80 percent hodnoty. Keby sme sa venovali iba týmto činnostiam, mohli by sme pracovať iba jeden
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a
dosiahli by sme 160 percent.
Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišovať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôležité veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa
pracovať. V mnohých slovenských firmách
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na
budovanie značky, marketing a predaj a 20
percent náklady na vývoj a výrobu.
Prečo sú niektoré produkty alebo projekty úspešné a iné nie? Väčšina úspešných riešení je výsledkom spolupráce
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť,
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si objednali - dvadsaťpercentnú hodnotu.
Otec Vladimír, prior Benediktínov,
nám tento týždeň hovoril príbeh o podnikateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam
po veľkom obchode, kde mali krásne veci
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som pracoval a dobre som šetril, teraz si tu môžem
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí:
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si nazhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“
Koľko času venujeme
zbieraniu darov pre
seba a koľko obdarovaniu druhých? Tam
hore budú možno Paretove pravidlá tohto
sveta otočené naopak.

» Ján Košturiak

09 DOMÁCNOSŤ
» Darujem za odvoz 5- dielnu obývaciu zostavu 2,20
x 4 m, pekná, funkčná, zachovalá, Tvrdošín, tel: 0918
541 039.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim vojenské vzduchovky vz 35-47. 0905450533

14 RôZNE / iné

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Kto všetko je obeťou Trestného činu?
Aké práva má obeť v trestnom konaní? nia páchateľa).
V rámci garantovaných práv v trestAko a kde sa domáhať odškodnenia?
nom konaní majú obete v prvom rade práOd 1. januára 2018 sa stretávame v vo na poskytnutie informácii, ktoré majú
našom právnom poriadku s pojmom byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
obeť trestného činu. Tento pojem bol do Ďalej je to právo na poskytnutie odborprávneho poriadku zavedený osobitnou nej pomoci, ktorú delíme na všeobecnú
právnou úpravou a to zákonom o obe- odbornú pomoc obeti a špecializovanú
tiach trestných činov. Týmto zákonom odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným
sa nám podarilo transponovať smernicu obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle najmä psychologickú pomoc, poradenstvo
Trestného poriadku vystupujú ako poško- týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii. Právnu pomoc na
dené osoby.
Obeťou trestného činu sa v zmysle uplatnenie práv obete či sprostredkovanie
predmetného zákona rozumie fyzická poskytovania sociálnych služieb v zariaosoba, ktorej bolo alebo malo byť trest- dení núdzového bývania a špecializovaným činom ublížené na zdraví, spôsobe- ného sociálneho poradenstva, ak život
ná majetková škoda, morálna alebo iná alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej bezprostredne ohrozené.
Odškodnenie je právo obete ktoré sa
zákonom chránené práva alebo slobody.
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, uplatňuje v adhéznom konaní, ktorým
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a sa rozumie jednorazové finančné odškodosoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmydomácnosti s osobou, ktorej bola trestným selného trestného činu spôsobená ujma
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach na zdraví. O odškodnenie môže písomne
trestných činov vymedzuje aj okruh ob- požiadať obeť násilného trestného činu a
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov- odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to napríklad obeť trestného činu obchodovania
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obeť iného trestného
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku
» Tím advokátskej kancelárie
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti
V4 Legal, s.r.o.
vznikla v dôsledku pokračujúceho konae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Výročia a udalosti
je svetový Deň utečencov - pripomína sa
pod patronátom UNHCR.

Výročia a udalosti
bol založený Medzinárodný olympijský
výbor (MOV).

20. jún

23. júna 1894
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INZERCIA

0908 792 859

47-062

10
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

46-0192

oravsko
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Hviezdoslavova 45,
NÁMESTOVO
0949 859 780

Najčítanejšie regionálne noviny

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%
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T
Trojičné
nám. 121,
T
TVRDOŠÍN
0949 859 780
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09-22

oravsko

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

Or. Podz.-Široká,
Istebné - 0908 273 927

NAJLACNEJŠIA

4,30€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

OR20-25 strana-

15

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €

do
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.
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