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Týždenne do 32 750 domácností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadrových zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

8. decembra 1987
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PLÁNUJETE NOVÉ

AUTO?

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ

LEASING
ÚVER
POISTENIE

NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk

GORKÉHO 5, SNV

79-170

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

79-319

Cena zariadení je 99 €

VSTAVANÉ SKRINE!
ZĽAVA

-40%
až do

- 30non0sto€p linka

NUS
EXTRA BO
11 646 960
09

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581

79-320
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79-321

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.

79-293

Ide aj o odpustenie

hlavu hore, škola / potraviny

2
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Nemci mi uverili, naši nie

Tisíc videohodín pre žiakov i učiteľov

Bol som mladý. Prišiel som do centrály spoločnosti Fraunhofer v Nemecku.
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov.

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo Ministerstvo celkovo počíta s vytvoškolstva, vedy, výskumu a športu rením 1 000 video hodín. Ide o krátke
SR spúšťa projekt, ktorý pomôže hodiny, kde učitelia z celého Slovenska
učiteľom a žiakom zvládnuť vzde- vysvetľujú kľúčové učivo. Video hodilávanie dištančnou formou. Edu TV ny sú doplnené o pracovné listy a majú
má byť databázou krátkych video slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení škohodín pre žiakov základných škôl.
ly alebo v prípade choroby žiaka.
„Touto cestou veľmi pekne ďakuNa hodinách pracujú učitelia z celé- jem učiteľom, ktorí na hodinách v Edu
ho Slovenska a postupne budú zverej- TV pracovali a odviedli výbornú prácu.
ňované k dispozícii všetkým žiakom, Zároveň ďakujem aj všetkým učiteľom,
školám aj verejnosti.
ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľAmbíciou projektu je vytvoriť data- ku,“ uviedol minister školstva, vedy,
bázu digitálneho učiva, ktoré pomôže výskumu a športu Branislav Gröhling
žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl.
Videá z projektu Edu TV spolu s
Databázu vytvára ministerstvo spoloč- pracovnými listami nájdu učitelia a
ne s učiteľmi z praxe. Rezort chce Edu žiaci na www.ucimenadialku.sk/eduTV sprístupniť aj neštátnym organi- tv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa
záciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať
prispievať aj svojimi hodinami, ktoré verejno-právna televízia RTVS v spolumôžu zasielať na edutv@minedu.sk. V práci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť
databáze pribudnú aj zvukové nahráv- ju bude celkovo 22 dielov. Videá a praky pre nevidiacich žiakov, hodiny v covné listy k nim nájdu školy na portáli
posunkovom jazyku pre nepočujúcich, Učíme na diaľku.
ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine
a rusínčine.
K dnešnému dňu je natočených 180
videí v predmetoch slovenský jazyk,
matematika, fyzika, chémia, biológia,
dejepis, geografia či občianska náuka
pre 6. až 9. ročník základných škôl.
Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a
video hodiny z 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastre» red
šovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v
Európe. Trochu ma poznali, robil som u
nich zopár projektov. Predložil som im
plán založenia spoločného podniku. Súhlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiastka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní.
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal.
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portugalsku a v ďalších krajinách. Pri niektorých sme boli aj my.
Odvtedy som nazbieral veľa skúsenosti a niečo podobné som ponúkol Slovensku. Mám okolo seba špičkových ľudí
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inovato vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť
sa domov. Máme rozpracované projekty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru,
priemyselných dizajnérov aj odborníkov
na digitalizáciu, obchod a marketing.
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po pleciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci
mi uverili, naši nie.
Nevzdychám, nenariekam, nesťažujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny,
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky.
Majú úspešné podniky aj vysoký domáci národný produkt. A sú aj krajiny,
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cudzím podnikom. Štát nemá zasahovať
do podnikania. Mal by však vytvárať
podmienky na to, aby sa dobré nápady
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôzni vynálezcovia a inovátori. Štát by im
mohol poskytnúť servis ako to býva v
zahraničí - posúdiť nápad z technického
a obchodného hľadiska, pomôcť s prototypovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia
využiteľná v danej krajine, alebo by sa
mohla predať do sveta.
Štát by mal pomáhať šikovným
ľuďom, aby sa ich
myšlienky narodili
a dostali do sveta.
Nepomáha a neverí
svojim vlastným ľuďom. A tak títo ľudia
idú tam, kde im
uveria - napríklad do
Nemecka.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika)

ˇ
KÚPTE SI U NÁS CERSTVÉ
Zemiakové
´
lupienky priamo z vyroby!
´
Kompletnú ponuku všetkych
našich produktov nájdete na
www.slovchips.sk. Možny´ iba kartÓnovy´ odber.
ADRESA: Tatranská 126, Smižany.
Otvorené PO – PIA, 7:00 – 10:30, 12:00 – 15:00

79-326

5. decembra 1492
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Žiadajte o dotáciu
na elektronabíjacie stanice

Slovensko musí podporovať
chovateľov hospodárskych zvierat

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do
konca roka.

Envirorezort verí, že dosiahne so Zväzom chovateľov oviec a kôz dohodu,
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochrany prírody.

Výročia a udalosti
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú
dochádzku

6. decembra 1774

» red

nej miere využilo prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat.
Vrátane príspevkov na preventívne opatrenia smerované k zabráneniu vzniku
škôd. „Na tento zámer dostávame z raMinisterstvo životného prostredia, dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom
po minulotýždňovom prijatí delegácie sme informovali aj agrorezort,“ uviedol
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), minister Budaj. Pozitíva celého projektu
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká- na základe vlastnej praxe opisuje Michal
cii s jej zástupcami. Minister životného Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo,
nemôžu očakávať kompenzácie za škody už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on
vzniknuté na nezabezpečených stádach. ušiel so stiahnutým chvostom,“ vraví
„Pre ministerstvo zostáva prioritou farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu prizachovanie spásania trvalo trávnatých blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis- korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj
ter životného prostredia Ján Budaj na to, že začnú brechať, bača sa zobudí, odmargo rokovaní. Ich výsledkom má byť páli petardu a vlci utečú.
také znenie vyhlášky k zákonu o ochraMŽP SR pokračovalo v stretnutiach
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí s dotknutými pripomienkujúcimi subochranu vlka dravého, ale neublíži hos- jektami až do 30. novembra 2020, kedy
podárskym zvieratám. Jednou z prvých uplynie lehota pripomienkovania.
kompromisných tém má byť odklad
požiadaviek týkajúcich sa veku pastierskych psov.
Vedenie envirorezortu si veľmi dobre uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. A
práve preto aktívne presadzuje, aby pri
nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné
» red
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo
na Pearl Harbor

7. decembra 1941

spissko.sk

79-316

Termín na predkladanie žiadostí na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020.
„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi
zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 percent sumy potrebnej
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur.
V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní
žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie na realizáciu projektu.
Výzva s presnými podmienkami
podpory je zverejnená webovej stránke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie
sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje
- https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/.
Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 3 000 elektrických a
plug-in hybridných elektrických osobných vozidiel. V súvislosti s podporou
elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 2,6 milióna eur.
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Suzuki Samurai,
Vitara, Jimmy. 0949532310
»KÚPIM SIMSON aj diely.
0949 505 827
»Kúpim Jawa-CZ 250, 350,
500 aj diely 0905 450 533

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Predaj 2iz.byt , komplet
prerobený,
Krompachy.
34.000 EUR. 0903 905 998
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05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie. tel:
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám kuchynský stôl,
barový stolík+ 2bar. stoličky a podarujem rozkladacie kreslo 0904114711

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200

11 HOBBY A ŠPORT

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

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
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

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

12 DEŤOM
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
T. Č 0948710036

13 RôZNE / predaj
» Predám hydraulický stolársky lis, 0905521272

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré hodinky
0905767777
»Kúpim domáce tkané
plátno vrecia kroje kašmírové sukne šatky starožitnosti maľované truhlice.
0909117320
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY DROGÉRIU POTRAVINY ŠKOLSKÉ POMôCKY
ĎAKUJEM T.Č 0948710036
»Zaplatím 1200 eur za väčšie hodinky na ruku Schafhausen. Tel. 0944137683

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Som rozvedená mám 55
rokov dva deti touto cestou si hľadám priateľa.
0948448180

79-322

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Kúpim vojenské veci šable
bodáky dýky uniformy odznaky a iné do r.1945 platím
v hotovosti. 0940740451
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0907 164 619

prijme do pracovného pomeru

Mzda: OD 5,50EUR/HOD.
ÐXĖJCƢęÐMBÐNPMDCQGC
.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

99-0022-1

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

BIO meranie celého tela

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOkčnosť a stav jednotlivých orgánov
tQovBIVBQSÓŘJOV Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓtPNOPTƃDVEzorodých organizmov
tPkamžite rieši zdravotné problémy,
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Výživová poradňa
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Čínska medicína MING

99-0006-28

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392
49-325

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

pracovníkov do profesie

(,3,, /Ǘ Șß́ßß7Ǘ*,Ș+ǲ( ß
#/^7/ß́ß73Ǘ/Șß!, ß
73Ǘ/Șß1&$ß́ß/$Ƿ+

99-0013-1

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

2 1
S 7
4
6
U

Firma KOVO - ZVAR s.r.o.

+ĀDG£PH(/(.75,.529
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

5

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 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 novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

služby, bývanie
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OD PONDELKA 7. 12.

125 g balenie

u nás si nemusíte
vyberať medzi

-50%

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

1.69

0

84

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

żƌƋƋ¸ŭƋıƑƒŽ

2,3 kg
balenie

kus

2,3 kg balenie

-39%

-29%

1.79

3.69

1

09

;ï³ǯàÒ

CÙ¤ïǱÙÏĒ
• v debničke

100 g

2

59
żƌÏ¸ŭƌİƌƎŽ

-40%
0.99

;ïǯ ÏúĊ¨ÙēóĒï
• v čr�evku

0

59
250 ml

-40%
1.29

0

77

2,25 l

żƌÒŭƎİƋƓŽ

]ØàúÙÙõÔ½ÙÀ¨
• 33 % tuku

145 g

-35%
0.39*

0

25
żƌƋƋ¸ŭƋİƌƒŽ

]ØàúÙàĊēÌà¸ÿïú
• rôzne druhy

2,25 l

-40%
1.49*

0

Supercena

89

20 kusov

àƆàÒĮàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǯú¨

1

69

żƌÒŭƋİƏƋŽ

¨ïóúĊ©ĊÌÀŐCő

żƌÏÿóŭƋİƋƓŽ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƒıƌƍı¤àƌƎıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƏıƌƌıƍƋƍƋı

služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko
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OD PONDELKA
7. DECEMBRA

110 g

-48%

Supercena

1.29

250 g

0

44

]Ø¨úàÒ
Ùì¨ ¨ÙÀ¨
• 80 % tuku

ÙÀÙ

żƌÏ¸ŭƌİƒƑŽ

0

66

• rôzne druhy

żƌƋƋ¸ŭƋİƑƋŽ

ƍƒĮƎƓŘ
ÒÏà½àÒÿ
350 g

-37%
0.79

0

49

+àï À

• rôzne druhy

żƌÏ¸ŭƌıƏƋŽ

420 ml

-37%
1.89

dúïóÏ
àØ ÏĮ
CÌàÒ¨ÙÏ

1

19
żƌÒŭƍıƓƎŽ

700 g

-23%
4.29

3

29
żƌÏ¸ŭƏİƒƋŽ

ÀÙ¸àĊóÏ
óÒØ
+=D

0,5 l

4.49

3

49

%¨ïȅ¨ú

żƌÒŭƑİƔƓŽ

• rôzne druhy

Supercena

cena za 100 g

-35%

ƋİƐÒũƋİƋƐÒė¤ïȄà

0

44

1.99

żƌÒŭƋİƓƓŽ

]úïàìïØ¨Ù]ØÂ½àĊ
• svetlé výčapné pivo

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƏıƌƌıƍƋƍƋı

=àóàó

• f�leta s kožou bez kost�

1

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƒıƌƍı¤àƌƎıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

SN20-49 strana-

29

7

33-0085
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TRADÍCIA
škola,
právnikDETSTVA
radí / služby
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Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie
Každoročne prichádza 6. decembra a
všetky deti (priznajme si, my dospelí,
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svätý Mikuláš.

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok radšej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky?
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať,
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná
nedeľa je za nami, pripomenula nám potrebu uchovať si nádej. Tento rok prichádza
Mikuláš na druhú adventnú a tá zas symbolizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia,
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky

Dobro a zlo

foto: pixabay.com

Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti
museli preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. Lebo nič na svete nie je zadarmo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti,
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť.
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi považovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Najlepšie a najzdravšie dobroty na svete!

foto: pixabay.com

Mikuláš z Patary

Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš
bol nielen temperamentnou osobnosťou,
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare –
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj
on sám stal biskupom.

Patrón biednych,
mladých a chudobných

Šiesty december, deň úmrtia Svätého
Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo-

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón
požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov
a mnohých ďalších.
ib

AKCIA 250€

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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34-0007-1

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

99-0022

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

SPIšsko

spravodajstvo / služby
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Zmena dôchodkového veku
od 1. januára 2021

Vážme si našich
vinohradníkov a vinárov

Sociálna poisťovňa informuje, že
s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového
veku poistencov (žien aj mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ak
sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(MPRV SR) vníma veľmi pozorne situáciu, v ktorej sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj
slovenskí vinohradníci a vinári.

» Zdroj: SP

Preto sa minister Ján Mičovský
stretol s vedením Zväzu vinohradníkov
a vinárov Slovenska vo vinohradoch v
Doľanoch, aby spolu hovorili o riešeniach aktuálnych problémov v tejto oblasti. K zlepšeniu situácie do budúcnosti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá
sa aktuálne pripravuje.
„Vinohradníctvo patrí medzi významné tradičné odvetvia na Slovensku. Cieľ, ktorý máme všetci, je jasný,
a tým je zlepšenie podmienok v slovenskom vinohradníctve a vinárstve.
Veríme, že tento cieľ sa podarí naplniť
aj novým zákonom.“ uviedol minister
Ján Mičovský.
Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Martin Nevolný na stretnutí uviedol, že nová legislatíva bude reflektovať najnovšie trendy
vinohradníctva a vinárstva, ako aj aktuálne zmeny v legislatíve EÚ. „Moderný zákon bude zohľadňovať všetky
kategórie vinohradníkov a vinárov, od
malých až po najväčších, tak aby sa
žiadny z nich necítil opomenutý,“ povedal Martin Nevolný.

Slovenskí vinohradníci upozornili
na stretnutí aj na problém s terasami vo
vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu
schopnosť zabrániť erózii pôdy a zároveň významnú vodozádržnú funkciu v
súvislosti s klimatickými zmenami. Avšak dotácie na takéto vinohrady môžu
žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí
pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3
ha, čo podmieňuje legislatíva EÚ. Riešením by mali byť pozemkové úpravy,
ako aj zahrnutie vinohradníckych terás
do Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na najbližšie
obdobie a úprava metodiky PPA pri výpočte nárokov priamych platieb.
„Stretnutie vnímame ako začiatok novej etapy vzťahov medzi ministerstvom a vinohradníkmi aj vinármi.
Tento dialóg bude dôležitý pri tvorbe
novej legislatíve, na ktorej sa chceme
aktívne podieľať,“ uviedol Vladimír
Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov
a vinárov Slovenska.

» red

33-0073

V súčasnosti platí, že ak ste poistencom a zároveň poberateľom invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku alebo za Vás platí poistné štát,
k úľavám na poistnom alebo k zmene
v platení poistného štátom z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku dochádza dňom, ktorý Sociálna poisťovňa
určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.
Za účelom včasného určenia dôchodkového veku dotknutým poistencom
Sociálna poisťovňa v predstihu zasiela
tlačivo, vyplnením ktorého vie Sociálna poisťovňa v predstihu určiť v súlade
so zákonom dôchodkový vek týchto
poistencov, a to s prihliadnutím na vychované deti.
V súvislosti so zmenou dôchodkového veku od 1. januára 2021 platí na
účely úľav na poistnom, resp. trvania
dôchodkového poistenia plateného
štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred
1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia
dôchodkového veku pred 1. januárom
2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku zostáva zachovaný,

ak po 31. decembri 2020, avšak podľa
zákona účinného od 1. januára 2021
by dovŕšenie dôchodkového veku bolo
pred 1. januárom 2021, za deň určenia
dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa
považuje 1. január 2021.
V praxi uvedené znamená, že ak
Sociálna poisťovňa určila dotknutým
poistencom ešte v tomto roku (do 31.
decembra 2020), že dôchodkový vek
dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa
novej právnej úpravy by dôchodkový
vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň
určenia dôchodkového veku v súlade
s novou právnou úpravou je 1. január
2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo
poistenci – poberatelia invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku
odvody s úľavami na poistnom alebo
dôjde k zmene v platení dôchodkového
poistenia štátom.
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37-0014-11
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PRE PODANIE
SI INZERÁTU
VOLAJTE
0905 719 139
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

zasklievanie zádverí

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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