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Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih, 
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje, 
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.  
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» Tomáš Drucker
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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Lásky, šťastia hodiny, 
v kruhu svojej rodiny, 
užite si spoločné, 
krásne sviatky Vianočné 
a nech dlho prevláda 
novoročná nálada.  
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH
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Na úpätí  vŕšku stál malý domček zo 
soli. Býval v ňom muž zo soli a žena 
z cukru. Boli dni, keď sa mali radi a 
dni, keď si nerozumeli.

Raz sa strašne pohádali. Muž zobral 
hrubú palicu zo soli a ženu vyhnal. Kri-
čal ako posadnutý: „Zmizni a postav si 
dom z tehál!“

Žena sa rozplakala a odišla. Plaka-
la, ale nie veľmi, lebo sa bála, že sa jej 
líca z cukru roztopia. Postavila si dom 
z tehál neďaleko mužovho domčeka zo 
soli.

Bol to príjemný domček so zakvit-
nutými balkónmi a kamenným ohnis-
kom. Ale žene bolo smutno. Vo dne v 
noci myslela  na muža zo soli. Až sa raz 
rozhodla.

Vybrala sa do domčeka zo soli, 
zaklopala na dvere a poprosila muža o 
trochu soli do polievky. Ale muž ucho-
pil hrubú palicu zo soli a pohrozil žene: 
„Hneď zmizni, lebo sa to pre teba zle 
skončí.“

Žena sa vrátila domov s plačom, 
ale nie veľkým, aby sa jej líca z cukru 
neroztopili.

Veľké súcitné nebo to všetko videlo 
a rozplakalo sa aj ono. A tak začalo pr-
šať a lialo ako z krhly. Domček zo soli sa 

začínal rýchlo roztápať a muž  sa rozbe-
hol  k domu z tehál. Zaklopal na okno: 
„Dovoľ mi vstúpiť prosím ťa, tento dážď 
ma úplne roztopí.“

„Ach, ach, skončil sa sviatok,“ 
usmiala sa žena. „Ty si mi odmietol tro-
cha soli, tak sa teraz zariaď.“

A mužovi sa podarilo nájsť také 
vľúdne a nežné slová, že žena sa zami-
lovala a otvorila mu dvere. Padli si do 
náručia a vymenili si dlhý sladkoslaný 
bozk.

A keďže muž zo soli bol mokrý ako 
myš, našiel sa prilepený k žene z cuk-
ru. Bolo treba veľa času, kým uschli a 
oslobodili sa.

Od toho dňa má muž zo soli ústa z 
cukru a žena z cukru má ústa slané.

A už sa viac nehádajú.

Dva domčeky

» Bruno Ferrero

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim Starý Traktor Zetor 
15, 25, Super 50 , 3011, Škoda 
30, Slávia, Svoboda, Staré 
auto, Jawa - Pionier, Pásak 
2023, Ostrowek, Multicar, 
Pluhy, Náhradne Diely. Tel.: 
0908 146 946 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel / diely- SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel.: 0949 350 195 

byty/predaj 3

reality/iné 7
»Kúpim garáž v lokalite 
A.Hlinku, Mojmirova, Zavre-
ty kut. Tel.: 0944 837 536 

stavba 8
»Kúpim haky lešenie. Tel.: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Predám malé teliatko - 
býček, na odber v januári, 
cena 250€ - dohoda. Tel.: 
0907 715 467 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP PN 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 
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 no-
vinách, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu 
nielen v túto svätú chvíľu
ale každučký deň v roku 
nech Vám stojí popri boku.  

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988 WWW.REGIONPRESS.SK

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

VIZITKY
0905 746 988
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Pozýva vás Betliar, a to na dni 19. a 20. 
12. 2020 od 9.30 do 16.30.

Oddýchnite si na chvíľu od predvia-
nočného zhonu a príďte si vychutnať via-
nočnú atmosféru jedného z najkrajších 
kaštieľov na Slovensku! Blížia sa najkraj-
šie sviatky roka, Vianoce, a táto doba, za-
tienená obavami z pandémie nepraje veľ-
kým adventným jarmokom, vianočným 
trhom a veľkým stretnutiam. Aby sme vám 
aspoň trochu vynahradili tieto podujatia, 
rozhodli sme sa v múzeu privítať prichá-
dzajúce sviatky malým prekvapením pre 
našich návštevníkov. Počas posledného 
adventného víkendu, 19. a 20. decembra 
2020 (v sobotu a nedeľu) na záver pre-
hliadky kaštieľa, ale aj samostatne počas 
celého dňa od 9.30 do 16.30 hod. môžete 
prejsť cez náš „vianočný kútik“ na prízemí 
kaštieľa, kde miestni ľudoví remeselníci a 
predajcovia budú ponúkať svoje výrobky. 
Atmosféru dotvoria vianočné melódie, 
teplý čaj a varené víno. Tí, ktorí sa rozhod-
netepre návštevu kaštieľa v tomto advent-
nom čase, počas spomínaného víkendu sa 
počas prehliadky dozviete aj o vianočných 
tradíciách a zvykoch, ktoré sa dodržiavali 
v aristokratických rodinách a budete mať 
možnosť odfotografovať sa na historickej 
sedacej súprave pod našim tradične vy-
zdobeným vianočným stromčekom.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa 
na vás!

SNM – Múzeum Betliar spravuje 
bývalé sídla rodiny Andrássyovcov, kto-

rých považujeme za najvýznamnejších 
aristokratov v Európe v 19. storočí. Celý 
zbierkový fond múzea tvorí pozostalosť 
po rodine Andrássy. Pod správu múzea 
patrí kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka a 
Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohor-
skom Podhradí. Kaštieľ Betliar je skutoč-
ne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené pre 
účely reprezentácie svojich majiteľov. Na 
mieste staršieho menšieho renesančného 
kaštieľa (zo 17. alebo začiatku 18. storočia) 
vznikla v rokoch 1881-86 za grófa Emanu-
ela I. Andrássyho (1821-1891) rezidencia, 
ktorú využíval predovšetkým ako poľov-
nícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú 
zbierku. 

Adventný víkend v kaštieli

» SNM – Múzeum Betliar

Poradňa ALEXIS, n.o. “oslávila” v de-
cembri 11 rokov od svojho založenia. 
Hlavnou náplňou jej práce je pomoc 
osobám, ktoré sú zaskočené neplá-
novaným tehotenstvom a ženám či 
párom, ktoré sa trápia po spontán-
nom alebo umelom potrate.

Za celé fungovanie Poradne Alexis, 
n.o. riešili poradkyne vyše 1930 prípadov. 
Len za rok 2020 sme riešili už 268 nových 
prípadov (z toho 26 mužov) a celkovo pre-
behlo viac než 770 kontaktov. V roku 2020 
máme už 40 zachránených detí.

Prípady poradne sa prevažne týka-
jú neplánovaných tehotenstiev. Tehotné 
matky zažijú často úľavu, keď zistia, že 
interrupcia nie je jediná možnosť riešenia 
neželaného tehotenstva, ale existujú aj iné 
možnosti, ako je adopcia, utajený pôrod, 
pestúnska starostlivosť atď. Dostanú aj in-
formácie o peňažných dávkach, na ktoré 
majú nárok a inokedy len hľadajú možnosť 
vypočutia a podpory vo svojej situácii.

V roku 2020 sa nám zvýšil aj počet 
žien po potrate, ktoré u nás hľadajú po-
moc. Zminuloročných 20 percent prípa-
dov na tohtoročných 27 percent, ktoré 
sa týkajú vyrovnávania sa s umelým či 
spontánnym potratom.

Pre ženy po strate nenarodeného die-
ťaťa sme pripravili v roku 2020 novinku 
– podporné skupiny, kde navzájom môžu 
zdieľať svoje prežívanie, problémy a spo-

ločne sa podporiť na ceste zmierenia sa so 
stratou nenarodeného dieťaťa. V decem-
bri prebehne už piate takéto stretnutie. 
Doteraz sa ho zúčastnilo od 5 do 10 žien. 
Stretnutia sa tešia úspechu a je o ne záu-
jem. Ich priebeh nám trochu narušila situ-
ácia spôsobená ochorením COVID-19. Vďa-
ka Nadácii Orange sme však mohli zakúpiť 
potrebnú techniku a osobné stretnutia sme 
presunuli do online priestoru. Navyše on-
line skupina priniesla možnosť sa pripojiť 
aj z iných kútov Slovenska – dovtedy pre-
biehali len osobne v kancelárii v Bratislave.

Poradňa ALEXIS, n.o. má pracoviská v 
Bratislave a Banskej Bystrici. Tam je možné 
dohodnúť si, za stanovených podmienok a 
vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochore-
ním COVID-19, s poradkyňami aj osobné 
stretnutie. Poradenstvo ale rovnako vyko-
návajú mailom alebo telefonicky, vždy pod-
ľa možností a priania klientiek a klientov.

Poradňa ALEXIS, n.o.
Heydukova 2158/14 

+421917350200; +421911350200
811 08 Bratislava I 

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

IČO: 45744149 
DIČ: 2024148302 

č. účtu: SK3509000000005063819577

Poradňa Alexis mala tiché výročie 
pomoci potrebným

» red
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód, 
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov 
a sú šetrné k životnému prostrediu.

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA
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V spolupráci odborníkov Minister-
stva zdravotníctva, Úradu verejné-
ho zdravotníctva a zástupcov cirkví 
pôsobiacich v Slovenskej republike 
vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre 
cirkevné spoločenstvá až do odvola-
nia záväzné pri slávení bohoslužieb 
a ďalších podujatiach. 

Opatrenia sa odvíjajú od toho, do 
ktorej z troch definovaných kategórií 
cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. 
„Semafor“ s farebnými kategóriami 
a podrobnými pokynmi pre poskyto-
vanie duchovnej služby počas 2. vlny 
pandémie Covid-19, ako aj aktualizo-
vanú tabuľku kategórií podľa okresov 
možno nájsť na tomto linku:
https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohosluž-
bách, pre kostoly v žltej a červenej zóne 
platí pravidlo zachovania odstupov 
medzi veriacimi na spôsob „šachovni-
ce“ - tak pri sedení ako aj pri státí - sa-
mozrejme, s výnimkou členov tej istej 
domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej 
vlne koronavírusu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových 
skupín opísaných v semafore, a samo-
zrejme tých, ktorí pociťujú príznaky 
ochorenia, treba vhodným spôsobom 
uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú 
viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej 
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali 

doma, kde môžu sledovať prenos liturgie 
cez rádio, televíziu, prípadne internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála 
katechéza, čo sa týka rozdávania sväté-
ho prijímania do rúk. Treba opakovane, 
najlepšie pri každej bohoslužbe pred 
svätým prijímaním pripomínať nevy-
hnutnosť zachovania náležitej úcty a 
správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré 
je teraz dovolené na základe rozhodnu-
tia slovenských biskupov. Veriacich tre-
ba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne 
pred prijatím, keď už sú na rade, potom 
položili pred seba jednu ruku na druhú, 
prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrch-
nej ruky, následne si druhou rukou pred 
rozdávateľom sväté prijímanie vložili do 
úst, znovu založili rúško a až potom sa 
vrátili na svoje miesto. Kto v individuál-
nom prípade z vážneho dôvodu nemôže 
prijímať do rúk, nech príde celkom na 
záver radu prijímajúcich a rozdávateľ 
nech mu podá Eucharistiu do úst - a ná-
sledne si dezinfikuje ruky.

Hygienické pokyny pre organizovanie 
bohoslužieb v nastávajúcom období

» Zdroj: TK KBS

Drahí bratia a sestry!
Tohoročné slávenie Svetového dňa 

osôb so zdravotným postihnutím je prí-
ležitosťou, aby som vyjadril svoju blíz-
kosť tým, ktorí v takomto mimoriadne 
ťažkom stave prežívajú túto pandemickú 
krízu. Sme všetci na jednej lodi uprostred 
rozbúreného mora, ktoré nám môže na-
háňať strach; no na tejto lodi musia niek-
torí ešte viac bojovať a medzi nich patria 
aj ľudia s vážnym postihnutím.

Hrozba kultúry vyraďovania navo-
dzuje dojem „akoby niektoré časti ľud-
stva bolo možné obetovať v prospech 
selekcie, ktorá podporuje ľudský sektor 
hodný žitia bez obmedzení. V podstate, 
už nie sú ľudia vnímaní ako prvoradá 
hodnota, ktorú treba rešpektovať a 
chrániť, najmä ak sú slabí alebo majú 
zdravotný hendikep“. 

Touto kultúrou sú postihnuté pre-
dovšetkým kategórie tých najzraniteľ-
nejších, medzi ktorých patria osoby so 
zdravotným postihnutím. V posled-
ných päťdesiatich rokoch sa urobili 
jednak na úrovni občianskych, jednak 
cirkevných inštitúcií dôležité kroky. 
Vzrástlo povedomie o dôstojnosti kaž-
dej osoby, čo viedlo k prijatiu odváž-
nych rozhodnutí o inklúzii tých, čo žijú 
s fyzickými alebo psychickými obme-
dzeniami. Napriek tomu však na úrovni 
kultúry ostávajú ešte mnohé prejavy, 
ktoré tejto tendencii v skutočnosti proti-
rečia. Stretávame sa s odmietavými po-
stojmi, ktoré v dôsledku narcistickej a 

utilitaristickej mentality vedú k vylúče-
niu niektorých, pričom neberú do úva-
hy, že krehkosť je nevyhnutne vlastná 
všetkým. V skutočnosti existujú ľudia 
s postihnutím aj veľmi ťažkým, ktorí si, 
hoci namáhavo, našli cestu k dobrému 
a zmysluplnému životu, no existujú tiež 
mnohí, ktorí nemajú nijaký postih, a 
predsa sú nespokojní, ba často zúfalí. 
„Zraniteľnosť patrí k podstate človeka“ 
(porov. Príhovor na konferencii „Kate-
chéza a osoby so zdravotným postihnu-
tím“, 21. októbra 2017).

Preto je dôležité práve v tento deň 
podporiť kultúru života, ktorá neustále 
presadzuje dôstojnosť každého člove-
ka, zvlášť kvôli ochrane mužov a žien 
so zdravotným postihnutím, každého 
veku a sociálneho postavenia.

V Ríme pri sv. Jánovi 
v Lateráne 3. decembra 2020

František

Posolstvo Svätého Otca Františka

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas (redakčne krátené)
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Od 1. januára 2021 sa suma mini-
málneho dôchodku nemení a bude 
určená priamo v zákone o sociál-
nom poistení. Vyplýva to z novely 
zákona o sociálnom poistení, ktorú 
Národná rada Slovenskej republiky 
schválila 26. novembra 2020.

Zo schváleného znenia zákona vy-
plýva, že suma minimálneho dôchod-
ku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako 
suma minimálneho dôchodku v roku 
2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po 
valorizácii od 1. januára 2021 bude niž-
ší ako zákonom stanovený minimálny 
dôchodok, bude teda z dôvodu „zakon-
zervovania minimálneho dôchodku“ 
poberať minimálny dôchodok naďalej 
v nezmennej sume.

Od 1. januára 2021 ďalej nová zá-
konná úprava umožňuje na určenie 
sumy minimálneho dôchodku hodno-
tiť opäť len tie obdobia dôchodkového 
poistenia, ktoré sa považujú za kvalifi-
kované. To znamená, že na minimálne 
dôchodky priznané po 31. decembri 
2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchod-
kového poistenia získané pred 1. januá-
rom 1993 (započítajú sa všetky dni dô-
chodkového poistenia), od 1. januára 
1993 (započítajú sa len dni získané v ka-
lendárnom roku, za ktorý patrí osobný 
mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, 
teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % 
priemernej mzdy), v cudzine (započí-
tajú sa všetky dni dôchodkového po-

istenia),v kalendárnom roku, v ktorom 
boli splnené podmienky nároku na dô-
chodok po 31. decembri 2003 alebo bol 
priznaný dôchodok pred 1. januárom 
2004, od vzniku nároku na invalidný 
dôchodok do dovŕšenia dôchodkového 
veku.

Podmienku kvalifikovaného ob-
dobia dôchodkového poistenia za ob-
dobie dôchodkového poistenia získané 
pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia 
spĺňať tí poberatelia, ktorým sa mini-
málny dôchodok bude vyplácať 31. de-
cembra 2020. Uvedené znamená, že sa 
im bude hodnotiť naďalej celé obdobie 
dôchodkového poistenia získané pred 
1. januárom 2021 a v prípade získania 
obdobia dôchodkového poistenia po 
31. decembri 2020, už len kvalifikované 
obdobie dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa tiež stanovila 
dôchodkovú hodnotu platnú od 1. ja-
nuára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá 
je 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota je jednou 
zo základných veličín na výpočet dô-
chodkovej dávky v danom roku. Na 
výpočet dôchodkovej dávky sa použije 
aktuálna dôchodková hodnota platná 
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol 
nárok na jej výplatu. Ak teda nárok 
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 
2021, použije sa dôchodková hodnota 
14,2107 eur.

Minimálny dôchodok od roku 2021

» Zdroj: SP

Oheň v krbe tíško praská, 
v srdciach vládne pokoj, láska.
Ježiškovi napíšem, 
nech Vám splní každý sen.
Už sa stromček ligoce, 
prajeme Vám krásne Vianoce.  

V izbičke za oknom niečo sa chystá, stromček už svieti, 
radosť je istá, do tichej noci vtáčik už spieva, krásne a pokojné 
Vianoce vám želá rodina...  
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste 
nad Váhom

0914 333 342

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
Možnosť ubytovania!

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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Posledná zbierka, ktorú Rúfus uve-
rejnil pred svojou smrťou, nesie ná-
zov Ako stopy v snehu. 

V zbierke skĺbil viacero tematických 
okruhov týkajúcich sa staroby, pod-
staty ľudského bytia, lásky k domovu, 
prírode či Bohu. Ako stopy v snehu sú 
osobnou výpoveďou plnou životných 
právd, svedectiev, postojov, ale aj mod-
litbou, vďakou a existenčnou úvahou. 
Rúfus sa v básňach prejavuje ako zá-
stanca tradičných pozitívnych hodnôt 
a kresťanských princípov lásky, dobra, 
pokory a vďačnosti.

Poďakovanie za kolísku

Kocky sú hodené.
Čas odinakiaľ vanie.

Súmrak už nebo vylízal
jak obrátenú misku.

So všetkou vrúcnosťou,
ktorej som schopný, Pane,
s úsmevom cez slzy
ďakujem za kolísku.

Veľmi Ti ďakujem,
že stojí tam, kde stála.

Že, Stolár zázračný,
učinil si ju takú,

aby ma vo mne strážila.

„Kto je to človek? Bože, čo tu bolo 
otázok, na ktoré sa odpovie len tichom. 
A tak tu žije osamelé sólo v priestore 
medzi bytosťou a medzi živočíchom. Jak 
hracia karta: v hornej polovici anjel a v 
dolnej – a v dolnej diabol. ,Aký hráč hrá 
s touto kartou?´ spytuje sa básnik. Raz 
na krajíčku radosť a raz plač.“

(Milan Rúfus)

Milan Rúfus 
Ako stopy v snehu

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������������������������������������������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������

��������������������

����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


