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TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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vypracovávanie podkladov
pre fakturáciu a účtovníctvo,
personalistika,
spracovanie miezd,
účtovanie a kontrola
bankových a pokladničných
operácií

      PRACOVNÁ NÁPLŇ:

Ponúkame príležitosť zamestnať sa
v stabilnej spoločnosti na pracovnej pozícií

Základná mzda je 900 € a zvyšuje
sa vzhľadom na skúsenosti kandidáta
a bude spresnená na pohovore. 

Kontakt: +421 905 647 032
Mail: praca@centralinvest.sk
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Pečieme torty a zákusky

Pečieme torty a zákusky,
ktoré vyniknú pri každej príležitosti

tartaletky, makronky, laskonky,
veterníky, štrúdle, punčové zákusky,

tvarohové a mnoho iných.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951 

 na všetky príležitosti
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1ROZUMNÁ PÔŽIÈKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
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Oprava
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Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
 v MI, TV 0949 854 569PLATBA

v HOTOVOSTI 85
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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(garzónku, 1, 2 alebo 3-izbový)

PONÚKNITE
(ak je to potrebné, vyplatím
vaše dlhy, exekúcie a pod.)

tel.: 0907 448 695
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Vihorlatská 4, Michalovce      056 688 3357 / 0948 956 600      www.artiumstromceky.sk
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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0911 420 200
0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky

mrmrshairandbeauty@gmail.com
mr_and_mrs_beauty_salon
0948 360 340

JANA VALKOVIČOVÁ

KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO
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VÝVOZ  ŽÚMP
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 400€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17

PÍLENIE A LIKVIDÁCIA RIZIKOVÝCH STROMOV, 
ŠTIEPKOVANIE , ODVOZ HMOTY 0905  161  243
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0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  



MI21-48 strana- 5

domácnosť, služby, zdraviemichalovsko 5

87
-0
00

3

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

veľké
znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 6. 12.

Encián
• rôzne druhy 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

339

-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie

• v debničke

Kuracie stehná
• bez kost  a kože

399

-16%
cena za 1 kg

• bez kost , v celku

49

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

• vo vedierku

189

-29%
1 000 g

• so zemiakovo-bryndzovou náplňou

99

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g

• rôzne druhy 
099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

Kuracie stehnáKuracie stehná

49

-49%
cena za 1 kg
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Lavazza 
Caffè Crema
• rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg -30%

(1 kg = 5,73)

400 g

• blok

• jemný
069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

• rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

Závin   
• rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

• rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

• svetlý ležiak
• + záloha 
za fľaše 0,91 €

0
-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Barborky majú starý pôvod, kedy 
sa na sviatok sv. Barbory dňa 4. de-
cembra 20 dní pred Štedrým dňom 
na Vianoce narežú vetvičky čerešní 
alebo višní a vložia sa doma do vázy s 
vodou tak, aby do Vianoc v teple roz-
kvitli.

Dôležité je narezať vetvičky šikmý-
mi rezmi, vložiť ich do vázy naplnenej 
vodou a postaviť do chladnej miestnos-
ti. Vetvičky asi 5 až 12 dní pred želaným 
kvitnutím prenesieme do teplej obýva-
cej izby.

Rozkvitnuté barborky cez Viano-
ce symbolizujú nielen príchod nového 
svetla v podobe Ježiša Krista, ale pô-
vodne pripomínali aj zimný slnovrat, 
ktorý v konečnom dôsledku spôsobí 
zánik zimy a príchod jari. Podľa pove-
ry to tiež môže znamenať, že sa dievča, 
ktorej barborka vykvitla, do roka a do 
dňa vydá. (Dievčatá si napríklad vet-
vičky popísali menami chlapcov, ktorí 
im boli sympatickí. Ktorá vetvička naj-
skôr vykvitla, za toho sa malo dievča 
vydávať.)

Čerešňové vetvičky sú najtradič-
nejšími barborkami. Okrem čerešní 
alebo višní sa na barborky používajú aj 
ďalšie ovocné stromy, ako sú broskyne, 
slivky, alebo jablone. Môžete ale skúsiť 
aj barborky z magnólie, sakury, kaliny 
alebo okrasných jabloní, skrátka z tých 
stromov a kríkov, ktoré máte k dispozí-
cii.

Pre barborky si vyberajte vetvič-
ky, ktoré majú veľa kvetných púčikov. 
Vždy používajte kvalitné ostré nožnice, 
ktorých čistý rez do stromu nezane-
sie infekciu. Nastrihaným vetvičkám 
zrežte dolný koniec tak, aby plocha, 
ktorá prijíma vodu, bola čo najväčšia. 
Vetvičky barboriek by mali do troch 
týždňov vykvitnúť. Hlavnou príčinou 
neúspechu býva suchý vzduch a vy-
soká teplota, vetvičky preto rozhodne 
nedávajte blízko kúrenia. Môžete ich 
rosiť. Oneskorenie rezu niekoľkých dní 
po Barbpore sa dá dohnať tým, že na-
rezané vetvičky celé ponoríte približne 
na pol dňa do vody s teplotou okolo tri-
dsaťpäť stupňov. Dbajte na to, aby voda 
nevychladla.

Je tu víkend „barboriek“

» red

Prinášame harmonogram verej-
ných liturgických slávení pápeža 
Františka počas Vianočného obdo-
bia 2021-2022. Zverejnil ho majster 
pápežských liturgických slávení 
Mons. Diego Ravelli.

Tohtoročný Štedrý deň v piatok 
24. decembra bude Svätý Otec sláviť 
Eucharistiu vo Svätej noci v Bazilike 
sv. Petra už o 19.30, čiže o rovnakej ho-
dine ako minulý rok. Nasledujúci deň, 
na Slávnosť Narodenia Pána, v sobotu 
25. decembra, pápež udelí požehnanie 
Urbi et orbi (Mestu a svetu) na poludnie 
z loggie Vatikánskej baziliky.

Poďakovanie za rok 2021 v posled-
ný deň kalendárneho roka, v piatok 
31. decembra, bude Svätý Otec sláviť 
o 17.00 v Bazilike sv. Petra, spolu s 
prvými vešperami zo Slávnosti Panny 
Márie Bohorodičky a chválospevom Te 
Deum. V sobotu 1. januára, prvý deň 
roka 2022, ktorý bude zároveň 55. sve-
tovým dňom pokoja, bude pápež Fran-
tišek predsedať Eucharistii o 10. hodine 
v Bazilike sv. Petra. O rovnakej hodine 
bude na tom istom mieste Svätý Otec 
sláviť vo štvrtok 6. januára Slávnosť 
Zjavenia Pána (Troch kráľov - Epifánia).

V nasledujúcu nedeľu 9. januára 
na Slávnosť Pánovho krstu Svätý Otec 
udelí krst niekoľkým deťom pri svätej 
omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej 
kaplnke o 9.30.

Z dôvodu prevencie šírenia infek-

cie sa ani tento rok v Advente nebude 
konať tradičná verejná modlitba Svä-
tého Otca na Španielskom námestí pri 
príležitosti slávnosti Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie 8. decembra. 

Konferencia biskupov Slovenska-
začala počas adventného obdobia so 
zasielaním myšlienok v rámci projektu 
Advent s KBS. Trvať bude do 24. decem-
bra. Informuje o tom Tlačová kancelá-
ria KBS na svojom webe. Cieľom projek-
tu je podľa KBS pomôcť všetkým, ktorí 
prejavia záujem, duchovne sa pripraviť 
na Vianoce. Tí, ktorí nemajú prístup na 
internet, môžu projekt podporiť svojou 
modlitbou, pôstom alebo inými skut-
kami milosrdnej lásky. Zaregistrovať sa 
dá na stránke zamyslenia.kbs.sk. Stačí 
uviesť meno a e-mail. Vďaka registrácii 
získa každý prihlásený bezplatne kaž-
dý deň do svojho e-mailu myšlienku. 

Veriacim k sviatkom

» red
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 Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

 Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

 Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

 Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

 Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

 Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

 Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

 Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

 Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB. 33
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Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žijeme v krásnej dobe. Nepoznali sme 
vojnu. Môžeme vyznávať svoju vieru, 
slobodne hovoriť vlastné názory a voľ-
ne cestovať. 

Naša životná úroveň, prístup k zdra-
votnej starostlivosti a vzdelaniu sú ne-
porovnateľné s väčšinou krajín na svete, 
ale aj s generáciami pred nami. Žijeme v 
nádhernej krajine, kde je množstvo pra-
menitej a termálnej vody, striedajú sa v 
nej štyri ročné obdobia, vrchy, roviny, do-
liny, jaskyne, hrady a veľa iných pekných 
vecí. Rodiny majú jednu z najdlhších 
materských dovoleniek na svete, starí a 
chorí nárok na pobyt kúpeľoch, deti ly-
žiarsky výcvik a školy v prírode. 

Veľa ľudí má vlastné byty, domy, 
záhradné domčeky alebo chaty. Fungujú 
nám ešte vzťahy v rodinách. Máme dob-
ré pracovné podmienky, dva voľné dni v 
týždni, celkom dosť dovolenky a sviatkov 
na oddych. Môžeme športovať a venovať 
sa rôznym koníčkom. Máme technológiu, 
ktorá nám umožňuje komunikovať s ľuď-
mi z celej planéty, študovať v ľubovoľnej 
krajine na svete a poznávať jej kultúru.

Stále je medzi nami dosť citlivých 
a dobrých ľudí, ktorí ochotne pomáha-
jú. Keď nám zhorela maštaľ v Dobrom 
Pastierovi veľa ľudí nám pomáhalo. Ďa-

kujeme. Chodia k nám pracovať aj dob-
rovoľníci. Ľudia sa modlia za druhých, 
dokážu si odpúšťať a pomáhať. 

Toto je reálny život na Slovensku. 
Lepší aký bol kedykoľvek predtým. Pre-
čo toľko ľudí nadáva? Neviem. Neuve-
domujú si dary, ktoré dostali? Možno 
hlasno nadáva iba menšina. Chýba nám 
vďačnosť za to, čo máme a naháňame sa 
za vecami, ktoré nepotrebujeme. Máme 
pandémiu, ale je to len epizóda v tejto 
dobe. Nebojme sa, prekonáme ju.

Poznám múdru staršiu dámu, Jolanu 
Regulyovú. Hovorieva, že všetko je tak ako 
má byť. A my máme iba dve možnosti - te-
šiť sa z toho a ďakovať, alebo sa trápiť a na-
dávať. Keď si vyberieme tú prvú možnosť, 
sme šťastní a zdraví. Druhá možnosť nám 
berie radosť zo života a prináša chorobu. 

Žijeme v dobe, ktorú sme si nevybrali. 
Ona si vybrala nás. A my 
si môžeme vybrať svoj 
postoj k nej. Ďakujem 
za krásnu dobu, v 
ktorej som sa dostal 
na tento svet. Za miesto, 
kde som sa narodil a 
za ľudí, ktorí 
boli a sú okolo 
mňa. 

Žijeme v krásnej dobe

» Ján Košturiak

Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti

Samosprávne kraje žiadajú vyššiu 
alokáciu z nových eurofondov, na-
miesto 1,5 miliardy eur chcú aspoň 
dvojnásobok. Informovalo o tom 
združenie SK8. Predsedovia krajov 
budú presadzovať aj zefektívne-
nie rozhodovania o využití nových 
eurofondov na roky 2021 - 2027 cez 
rady partnerstiev.

„Kraje sú pripravené implemento-
vať oveľa viac zdrojov, ako im v pred-
bežnom návrhu alokovalo Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR,“ spomenulo združenie a 
doplnilo, že s týmto cieľom vzniklo osem 
rád partnerstiev, ktoré združujú sociál-
no-ekonomických partnerov s najlepším 
prehľadom o potrebách regiónov.

Celý proces vytvárania týchto 
partnerstiev bol podľa predsedu Pre-
šovského kraja Milana Majerského kon-
zultovaný s predstaviteľmi MIRRI. „Mi-
nisterstvo však po jeden a pol roku, už 
počas bežiaceho nového programového 
obdobia, prináša nový vzor štatútu, kto-
rý vo veľkej miere ovplyvňuje chod už 
existujúcich a fungujúcich rád partner-
stiev pri samosprávnych krajoch. Voči 
takémuto neprofesionálnemu prístupu 
sme sa ohradili,“ povedal Majerský.

Z európskych zdrojov chcú kraje 
spolufinancovať napríklad aj plánova-
nie a budovanie siete cyklodopravných 

trás. SK8 však poukazuje na zložitosť 
administratívneho procesu na získanie 
súhlasu s využitím pozemkov vo vlast-
níctve štátu a prevažne v správe Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku 
patriaceho pod Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) SR. „Ide napríklad o 
Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechá-
dza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnav-
ský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne 
kraje je dôležité zjednodušenie procesu 
prenájmu týchto pozemkov za primera-
ných podmienok, keďže musia dokla-
dovať majetkovoprávny vzťah k nim v 
žiadosti o spolufinancovanie projektov 
z európskych zdrojov,“ vysvetlilo zdru-
ženie krajov.

Predseda SK8 a Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Viskupič pou-
kázal aj na dôležitosť iných budúcich 
európskych zdrojov. Napríklad na fond 
obnovy. „Samosprávne kraje chcú 
aktívne participovať na realizácii jed-
notlivých reforiem a investícií v regió-
noch.“ okomentoval Viskupič.

Kraje žiadajú z eurofondov viac, 
ako im určuje vláda

» red

9. decembra 1994
alternatívna Nobelova cena: cena pre Astrid Lindgrenovú za jej za-
sadzovanie sa za práva detí

Výročia a udalosti
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Michalovce
Najnižšie podanie: 136 800 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 21.12.2021 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová miestnosť Aula A. 
Einsteina, 1. poschodie, TeleDom 
Hotel, Timonova č. 27, 040 01 
Košice
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR

Predmet dražby:  rodinný dom súpisné č. 2505 na ul. Zemplínska 
v meste Michalovce. K domu prislúchajú pozemky, parcelné č. 1591 
o celkovej výmere 446 m2.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4242, k.ú. Michalovce.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H

Super výhodná práca 
aj brigáda pri balení 
veselých produktov
Výhody:
 jednoduchá práca  príjemný kolektív
 príjemné prostredie  nástup ihneď
 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632
0917 839 697
0908 961 969
0948 002 048
0908 783 501
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6. decembra 1774    
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku

Výročia a udalosti

7. decembra 1941    
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
LÚČ
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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