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DISTRIBÚCIA (35.020 domácností)
párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Biely
Potok, Černová, Hrboltová, Bešeňová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna,
Liptovská Osada, Liptovská Teplá,
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače,
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička,
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo,
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jakubovany, Jamník, Kráľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Liptovská Kokava, Liptovská Sielnica,
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž,
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo,
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Krmeš, Vlašky, Závažná Poruba, Važec, Východná, Lipt. Porúbka

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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
48.090
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
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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34-0005-1

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

66-0143

LIPTOVSKO

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely tel. 0949154017
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

redakčné slovo / slUžBY, Bývanie

Požiera nás Ničota
Bez porozumenia, bez ľudských citov
a predstavivosti nemôže existovať nič,
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou každého z nás. Keby zanikla, priestor bez
snov v našom živote okamžite zaplní
prázdna a temná Ničota...
Hovorí vám to niečo? Je to príbeh malého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebezpečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota.
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fantázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť,
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.
Strácame zmysel pre porozumenie,
vedome pod vplyvom propagandy takej
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky.
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom?
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké
nadávky by som mohol pridať.) A to platí
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali.
Vzťahy v nich zabila Ničota.
Naša existencia prestáva byť ľudská,
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tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávistným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje
náš vnútorný priestor. A ten úspešne objavuje a napĺňa Ničota.
Nie, to už nie je úžasný Bastienov či
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.
„Fantáziu dostal človek za to, čím sa
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi
dávno Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má
tak málo fantázie, že svoje lži musí opierať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť
pravdu.“
Poznáte ten pseudoargument či
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, stačí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie,
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí
niekto iný. Teda, plné odovzdanie sa propagande.
Rezignácia na uvažovanie.
Žiadna Fantázia. Tú sme už
takmer zabili. Dorazíme ju?
Raz navždy?
Veľa fantázie vám
želá aj v tomto marazme

Výročia a udalosti

vznik mesta Partizánske (Baťovany)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

11 HOBBY A ŠPORT
hobby
»Predám používanú streleckú plochu ne trénovanie
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m,
tel: 0907 338 848
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE
RôZNE
INÉ 14/ iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129

Chcete si
podať
inzerát?

Tel:0905 267 750 L.Mikuláš

Príklad:
RP LI 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. 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, LI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

68-40

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
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HLAVU HORE / SLUŽBY, GASTRO

Tri prsty
Keď ukazuješ prstom na druhého človeka s nejakou výčitkou, pozri sa na
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba.

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje,
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme
dostali dar života a množstvo iných darov. Často si ich vôbec nevšímame a iba
Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo- poukazujeme na druhých, porovnávame
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa.
Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa –
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal
správny prístup alebo si na nich nemal strechu nad hlavou, peniaze, zdravie,
čas. Ak ich vyzývaš k práci na veľkom slobodu a vzťahy s blízkymi. Mnohí
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy- a vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od- a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo- nechýba a neustále ukazujú na druhých
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na a majú pocit krivdy, nespravodlivosti aledruhého človeka, tri prsty na teba a palec bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá- väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú.
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na nad sebou lamentovať a začali využívať
sebe praskliny a škvrny.
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smeroTri prsty ukazujú na nás. Jeden nám vanie našej cesty a pahovorí, že zodpovednosť za náš život lec otočený do neba
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru- na nášho navigátora
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé- a ochrancu. Predho za to, čo nám život priniesol. Druhý tým ako ukážeme
prst ukazuje na nás preto, aby sme si prstom na druhých,
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým zamyslime sa nad
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí piatimi prstachcú pomáhať druhým a zachraňovať mi na ruke.
svet. Pomoc však často potrebujú oni –
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa» Ján Košturiak

7. augusta 2002

Výročia a udalosti

v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách
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Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?
Ministerstvo školstva oprášilo nápad,
aby sa riaditeľom školy mohol stať
manažér bez pedagogických kompetencií. Reaguje tak na zistenia, že na
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov.

sonálnom i materiálno-ekonomickom
stave bez manažérskeho vzdelania.
Napriek tomu som ju po počiatočných
problémoch dostal do vynikajúceho stavu s rozpočtovým prebytkom. Keby som
však neovládal pedagogiku, nedokázal
Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. by som nastaviť to najdôležitejšie: výNiekedy sa spomína, že manažér, hoci chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som
bez pedagogického vzdelania, lepšie bol privítal nie manažéra, ale možnosť
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá- finančne motivovať personál z hospodzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekonotakto.
miky školy so smiešnym platom. Školy
Školy majú obmedzený rozpočet, potrebujú dobre zaplatenú ekonómku,
možnosti jeho šetrenia sú minimál- personalistku, mzdárku, vedúcu jedálne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj niemožno vedel vyťažiť viac. Avšak škola kto taký bol, zanedbával by pedagogické
je najmä centrom pedagogiky, kde ne- kompetencie. Namiesto navýšenia fipostačujú iba ekonomické zručnosti. nancií na zamestnancov sa ministerstvo
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: domnieva, že to vyrieši tým, že priláka
pedagogiku, personalistiku, psycholó- manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč- má priestor denne sa venovať účtom,
nou pedagogickou praxou. A popritom rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis- a zároveň realizovať zložitý výchovnolatívy, správcovstva budov, ak ich nena- -vzdelávací proces. Keby sa investovalo
dobudol predtým. Manažér dokáže škole do nepedagogického personálu školy,
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z
človeka na výchovno-vzdelávací proces, rozpočtu v prospech školy.
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže
Hospodárenie školy je zložitá probsa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, lematika, ktorú bežný pedagogický kanže ak máme manažérov, ktorí by túžili didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi cesta ako pustiť do škôl manažéra bez
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť pedagogickej skúsenosti.
na jeho kvalitu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Riadil som školu v zložitom perpedagóg ZŠ a VŠ

9. augusta 1173

Výročia a udalosti

začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

49-0025

88-0037

0950 266 604
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Výročia a udalosti
na ostrove Alcatraz neďaleko San Francisca boli uväznení prví
trestanci

11. augusta 1934

25



25
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Supercena

U nás si nemusíte
vyberať medzi

350 g balenie

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

49

1

(1 kg = 4,26)

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©

ïĊ àĊ©
óú¨½Ùà
• bez kost�,
vcelku

cena za 1 kg

cena za 100 g

-33%

-35%

ƏıƒƔ

Losos

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

19

3

dï¨óÏ
ĊØÌàÙ©ė¨
ĐÏÒÿóÀĊ

• v ponuke aj Treska
v majonéze
440 g za 1,79 €

29

1

DÀúȝÙĮ
VìïǿÏõ
• krájaný

440 g

200 g

39

59

2

ƌıƔƔ

1

(100 g = 0,80)

(1 kg = 5,43)

ƓƐĮƔƋŘ

ìà¤À¨ÒÿØó

60 kusov

Supercena
cena za 1 kg

99

4

• z bravčového pliecka/stehna

(1 kus = 0,08)

99

5

99

3

(1 kg = 4,96)

tĒóà ÀÙ

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

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤Ƥıƣı¤àƜƠıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Vajcia
“M”

j¤¨ÙõÿÙÏ

805 g

SLUŽBY, GASTRO

LIPTOVSKO

od pondelka

11

Ƥıÿ¸ÿóú
cena za 1 kg

250 g

-41%
ƌıƍƔ

ƒƐ

ÙÙĒ

0

89

0

(1 kg = 3,56)

]ØàúÙàĊÙúǿ¨ïÏ
250 g

-31%
ƍıƌƔ

49

ïĒÙ¤ė
• v dyhe

1

(1 kg = 5,96)

10 x 0,5 l
5l

90

3
4 x 120 g

ØÿÒúǯìÏ

ƌƜÒŽƛİƢƣƍ

]úïàìïØ¨Ù
Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

480 g

99

2l

2

(1 kg = 6,23)

3 x 200 g

8 x 120 ml

600 g

29

0
]ÒĊúàï

(1 l = 0,15)

• sýtená/jemne sýtená

99

2

960 ml

89

(1 kg = 4,98)

ÒÏÙóÏĒóĒï

ØïėÒÀÙ

• 47 % tuku

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

• rôzne druhy

2

(1 l = 3,01)

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤Ƥıƣı¤àƜƠıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Očkovacia lotéria už je tu

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný,
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

WWW.REGIONPRESS.SK

» Zdroj: MF SR

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

„Takýmto spôsobom chceme motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí
sú zodpovední,“ uviedol rezort.
Do očkovacej prémie sa budú
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to,
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú
za sebou jednu dávku, do žrebovania
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už
absolvoval očkovanie oboma dávkami,
je do žrebovania automaticky zaradený
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.
Sprostredkovateľský bonus je
finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa
zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten
následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si
tento kód na stránke uplatní a získa tak
finančnú odmenu.

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na
Slovensku a rovnako sa aj na Slovensku zaočkoval a zaregistroval sa v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na
Slovensku alebo v zahraničnej pobočke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021.
V tento deň bude posledné žrebovanie
lotérie
Motivačná
schéma
Matoviča
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj
pomocou bonusu za odporúčanie.
Najviac tak môže jeden človek odporučiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný
sprostredkovateľský bonus bude fungovať nasledovne: Zaočkovaná osoba
sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód
a ten následne odovzdá tomu, kto ho
na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a
získa tak finančnú odmenu.

NÁTERY

STRIECH
KOSTOLOV
OPRAVA KOMÍNOV
MICHAL

0908 288 350
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Ministerstvo financií SR spustilo
v nedeľu ostránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu
zaregistrovať všetci záujemcovia o
očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

LIPTOVSKO

SLUŽBY
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Sociálna poisťovňa k dnešnému
dňu priznala kompenzácie

Sociálna poisťovňa za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37
350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do
konca roka 2020. Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny 7
850 poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, tak spolu odstránila už viac ako 45 200 diskriminácií. Ide
predovšetkým o ženy od roku narodenia
1957. Sociálna poisťovňa vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.
Sociálna poisťovňa vo výraznom
predstihu zabezpečuje kompenzáciu ženám i mužom, ktorí mali priznaný starobný či predčasný starobný dôchodok
do konca minulého roku. Podľa zákona si
totiž má splniť túto povinnosť do 31. decembra 2022. „Keďže odstránenie tejto diskriminácie sa stalo jednou z priorít nového
vedenia Sociálnej poisťovne, dali sme si
za úlohu vyriešiť túto otázku čo najskôr,“
povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. Výsledkom je, že už vo
výraznom predstihu počas júna a júla 2021
Sociálna poisťovňa kompenzuje 37 350 poistencov, čo je viac ako 80 percent.
Kompenzáciu formou jednorazového

doplatku k starobnému dôchodku vyplatí Sociálna poisťovňa diskriminovaným
poistencom v jednej sume, a to rovnakým
spôsobom ako vypláca samotný dôchodok. Za júl ide o skupinu približne 28 350
poberateľov starobných dôchodkov z celkového počtu 30 tisíc. Tí, ktorí dostávajú
dôchodok bezhotovostne, by už v týchto
dňoch mali mať pripísanú sumu kompenzácie na svojom bankovom účte. Tí, ktorí
dôchodok poberajú v hotovosti, ju dostanú prostredníctvom pošty. Súčasne o tom
dostanú aj písomné rozhodnutie, aby si
mohli skontrolovať výšku kompenzácie.
Poberatelia predčasného starobného dôchodku dostávajú kompenzáciu vo
forme jeho percentuálneho zvýšenia. Nárok na kompenzáciu k tomuto dôchodku
(priznanému do konca roku 2020) má mať
približne 14 500 osôb, pričom o nároku
približne 9 000 z nich Sociálna poisťovňa rozhodla. V najbližších dňoch o tom
rovnako dostanú písomné rozhodnutie,
bude im zabezpečená pravidelná výplata
v novej sume a poukázaný aj doplatok od
1. januára 2021.
Sociálna poisťovňa okrem toho priebežne pokračuje v priznávaní kompenzácií aj pre ďalšiu skupinu poistencov,
ktorým je starobný dôchodok priznaný v
roku 2021 a majú na kompenzáciu nárok.
Dostávajú ju podľa toho, kedy o dôchodok
požiadali.

52-0004-58

Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch
dostávajú zo Sociálnej poisťovne finančnú kompenzáciu.

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
8. 2

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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15

63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

16

naša spoločnosť / auto-moto

Varovanie
pred pohromou môže prísť
Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že
doručenie SMS nie je možné garantovať.
„Preto tento systém bude vždy len doplnkovým spôsobom varovania,“ upozornilo
ministerstvo. Predpokladané finančné náklady zatiaľ podľa MV SR nie je možné presne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s
mobilnými operátormi týkajúce sa aj techVedieť tak vopred, že sa blíži pohroma nického a procesného riešenia Reverse 112.
Realizáciou systému Slovenská repuba pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Schovať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak lika naplní záväzky novelizovanej smerčas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex
elektronických komunikácií. Cez SMS by
si doklady, vodu...
Pripravovaný systém SMS varovania občania mohli dostávať meteorologické
na Slovensku sa k takejto predstave začína výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriadblížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém ne udalosti, ako sú povodne či teroristické
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní útoky.
V každom prípade, v dňoch, keď je
rezortu vnútra s mobilnými operátormi,
účinný a včasný bude najmä pri použití vo búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe
vymedzenom území, napríklad v mestskej meteorologické stránky, na ktorých sa dočasti či susediacich obciach. Pre TASR to staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to
európskej smernice, fungovať by mal naj- asi bude mať.
neskôr v júni roka 2022.
„Použitie SMS varovania na celé územie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky
by podľa vyjadrení mobilných operátorov
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodobne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a
» red
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.
V posledných mesiacoch nie je núdza
o mimoriadne meteorologické javy.
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich
končinách nemusí byť zjavením, ale
bežnou skutočnosťou. Veda však pokročila a mohli by sme vopred dostávať
varovania.
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-252

ETERNITOVÝCH STRIECH

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

LI21-31 strana-
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Monitoring medveďov
sa pomaly skončí

Tento spôsob poskytuje relevantné
informácie o stave populácie medveďa
hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie
informácie o jeho lokálnom výskyte.
Na výskume spolupracujú pracovníci
Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.
Podľa platnej zmluvy sa analýza
vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozornosti verejnosti, ktorá nastala po prvom
smrteľnom útoku medveďa na človeka
v celej zaznamenanej histórii na Slovensku je tento termín nevyhovujúci.
V najbližšom období sa preto uskutoční
pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP
SR s odborníkmi z Karlovej univerzity,
aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta.
V rámci spolupráce Karlovej univerzity a ŠOP SR sa totiž okrem medveďov podobným spôsobom analyzujú aj
vzorky iných šeliem na Slovensku, ide
ešte o vlka dravého a rysa ostrovida, a
práve tieto analýzy sa môžu odložiť na
neskôr.
Mimochodom, v posledných týž-

dňoch sa už aj v regióne Malých Karpát
a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o
pozorovaní medveďa alebo náleze jeho
pobytových znakov. Medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko
desiatok kilometrov, takže na základe
doterajších údajov je ťažké zhodnotiť,
koľko jedincov je aktuálne v regióne
prítomných. Možno predpokladať, že sa
v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince.
Zo súčasných hlásení o výskyte
medveďa v tomto regióne vyplývajú aj
určité obavy verejnosti o bezpečnosť. V
tomto smere však treba verejnosť trochu
upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne
problémy s prítomnosťou medveďa/ov,
či už by išlo o škody na hospodárskych
zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne
nie sú doteraz známe prípady priameho
stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote.

» red
08-0 tt31

Ministerstvo životného prostredia SR
spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť
sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom, ktorý sa začal v septembri 2019.
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok!
Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2
mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na
úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň.
Nástupy od cca 30.8.2021.
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Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

brutto

brutto

!  

   
   #   

     
    

stup

  !  "
Opletalova 71, 841 07 Bratislava
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

EXPRESNÁ LINKA

5

ZÁRUKA

www.hotbuilding.sk
už
od

ROKOV

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.

1,-€

Lístok
kúpite na

Realizujeme:
presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

bus.daka.sk
k
BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

94-0074

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

85_0559
59

20

STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE HĽADÁ:

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

Vodič MKD na pravidelnú
prepravu s voľnými víkendami

stoličkového výťahu peňažný príspevok

� Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko
(práca vyžaduje cestovanie)
� Druh pracovného pomeru: plný úväzok
� Termín nástupu: dohodou

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

MZDOVÉ PODMIENKY:

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262,
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

52-0060

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

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

66-186

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

87-0012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

32-001-4



94-0075

� v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,
pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku
2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné
príplatky)
� v prípade voľných víkendov doma nástupný platom
od 739€, pričom mesačne je možná výška zárobku
1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA
+ ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)
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