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ĽUBOVNIANSKO
Č. 49 / 10. DECEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

INZERCIA
0907 887 332

ATRAKTÍVNE OBCHODNÉ
PRIESTORY NA PRENÁJOM
ATRAKTÍVNE OBCHODNÉ
PRIESTORY NA PRENÁJOM

na prízemí obchodného domu Rozvoj, vstup priamo z ulice - z pešej zóny,
s úžitkovou plochou 115m2, + energie. Klimatizácia, kazetový strop, internet.

0903 855 350
0903 855 350

www.modaboris.com

ROZUMNÁ
PÔŽIČKA

0915 965 075
zamestnaným | SZČO (aj bez DP) | dôchodcom
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KOŽBYT
spol. s r.o.

0918 593 240

vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJLEPŠIE
výkupné ceny

viac ako
25 rokov
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FINANČNÁ OCHRANA pred
EXEKÚTORMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !
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STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KOMINÁRSTVO
na trhu už 29 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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ELEKTRO

SUŠIČKA BIELIZNE AEG

Levočská 3 • STARÁ ĽUBOVŇA
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk
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teraz za

pôvodná cena
379 €

349 €

teraz za

pôvodná cena
299 €

269 €

teraz za

pôvodná cena
89 €

84,99 €

L7FBE68SC - Spredu plnená práčka,
En. trieda C, 8 kg bielizne,
1600 ot./min., parný
a antialergický program

PRÁČKA AEG

pôvodná cena
519 €549 €  

pôvodná cena
599 €649 €  

10
 ro

ko

v záruka na m
otor10

5 rokov záruka

5

T8DBE48SC - Kondenzačná sušička
En. trieda A++,
8 kg bielizne,
ovládanie v češtine.

10
 ro

ko

v záruka na m
otor10

5 rokov záruka
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CASHBACK
120 EUR

ZÍSKAJTE PRI KÚPE
OBOCH SPOTREBIČOVZÍSKAJTE PRI KÚPE
OBOCH SPOTREBIČOV

ROBOT BRAVO - B4696
Kuchynský robot so strúhadlami
vám umožní mať sedem funkcií

v jednom prístroji. Bohaté
príslušenstvo, ktoré sa bude
hodiť v každej domácnosti.

Sencor STM7900
Robustné celokovové telo 
s kovovými prevodmi,
extrémne výkonný
1 500W motor.

KUCHYNSKÝ ROBOT

ROBOTICKÝ VYSÁVAČROBOTICKÝ VYSÁVAČ
ETA FALCO 2515 90000
vysáva aj mopuje, Smart
Gyro navigácia, 16
pohybových senzorov,
trojnásobná �ltrácia.

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti

16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLastové okná a dvere
drevené a hLiníkové

okná
servis a oPrava okien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žaLÚZie, roLetY
- Predaj ParaPetných dosiek 
- ZaskLievanie baLkónov 
- siete Proti hmYZu, žaLÚZie 
- garážové bránY
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Požadujeme:
OCHOTU PRACOVAŤ VO VIACZMENNEJ PREVÁDZKE
 

ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP, SPOĽAHLIVOSŤ

A MANUÁLNA ZRUČNOSŤ
 

PREDCHÁDZAJÚCA SKÚSENOSŤ

S PÁSOVOU VÝROBOU JE VÝHODOU

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S. R. O.
VÝROBCA KOMPONENTOV PRE ELEKTROTECHNICKÝ A AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL, HĽADÁ PRACOVNÍKOV NA UVEDENÚ POZÍCIU:

VÝHODY A BENEFITY

• NÁSTUPNÝ BONUS 100 EUR
• MZDA VŽDY VYPLATENÁ NAČAS 

   A V 100% VÝŠKE
• VIANOČNÁ PRÉMIA (13. PLAT)

• PRÍSPEVOK NA DOPRAVU 
    DO ZAMESTNANIA A SPÄŤ 0,5 EUR/DEŇ

• DOTOVANÉ ZÁVODNÉ STRAVOVANIE
• PRÍSPEVOK PRI ŽIVOTNOM 

    A PRACOVNOM JUBILEU
• ZÁZEMIE STABILNEJ 

    MEDZINÁRODNEJ SPOLOČNOSTI
• KOMPLEXNÝ ŠKOLIACI PROGRAM

• PRÍSPEVOK NA ORGANIZOVANIE 
    KOLEKTÍVNYCH AKCIÍ

OPERÁTOR/KA VÝROBY

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S.R.O.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Továrenská 13, 064 01  Stará Ľubovňa

Tel. č.: +421 52 426 01 62, +421 52 426 01 07

MIESTO VÝKONU PRÁCE: STARÁ ĽUBOVŇA
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: PLNÝ ÚVÄZOK
TERMÍN NÁSTUPU: MOŽNÝ IHNEĎ
MZDOVÉ PODMIENKY: 4,34 €/HOD. BRUTTO
+ MESAČNÁ PRÉMIA DO VÝŠKY 10%
+ VŠETKY ZÁKONNÉ PRÍPLATKY 
    A PRÍPLATKY NAD RÁMEC ZÁKONA
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Zelenému reštartu Slovenska pomôžu 
investície z Plánu obnovy a odolnosti 
SR, predovšetkým vyše pol miliardy 
eur na obnovu rodinných domov. Po-
číta sa s energetickou obnovou 30 tisíc 
domov. 

V tejto súvislosti bude potrebná pri-
bližne polovičná finančná spoluúčasť zo 
strany domácností. Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky uzav-
relo spoločne so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia a Európskou ban-
kou pre obnovu a rozvoj Memorandum o 
porozumení pri realizácii obnovy rodin-
ných domov.

Podľa slov ministra životného pro-
stredia Jána Budaja bude štát preplácať 
prostredníctvom plánu obnovy určitú 
časť nákladov. „Majitelia nerenovova-
ných domov budú môcť urobiť so štátom 
dohodu, obsahujúcu plán na premenu 
svojej nehnuteľnosti na kvalitný dom pre 
21. storočie,“ zdôraznil minister Budaj. 
Zvyšnú časť obnovy domu si budú ich 
majitelia financovať z vlastných zdrojov, 
prípadne prostredníctvom bankových 
úverov. Vďaka podpísanému Memoran-
du o porozumení pomôže EBOR pri vy-
užití komerčného financovania od part-
nerských komerčných bánk vo výške až 
100 mil. eur.

Zelenú transformáciu Slovenska 
oceňuje aj EBOR. „Ide o dôležitú doho-

du a prvú svojho druhu na Slovensku, 
kde bude program ťažiť z grantov plánu 
obnovy v kombinácii s komerčným finan-
covaním. Nový program pomôže Sloven-
sku posunúť sa vpred so svojou zelenou 
transformáciou, najmä z pohľadu reno-
vácie budov,“ podčiarkla výkonná riadi-
teľka EBOR pre strednú a juhovýchodnú 
Európu Charlotte Ruhe.

Obnova rodinných domov si vyžiada 
úzku spoluprácu medzi ministerstvom ži-
votného prostredia, Slovenskou agentú-
rou životného prostredia (SAŽP) a EBOR s 
cieľom zabezpečiť, aby pôžičky, granty a 
technická pomoc boli dobre integrované. 
„Pre nás je kľúčové, aby koneční príjem-
covia mali účinný a včasný prístup k po-
trebnému financovaniu a podpore. Práve 
preto chceme zriadiť 10 regionálnych 
kancelárií, v ktorých záujemca vybaví 
všetko na jednom mieste,“ doplnil gene-
rálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Obnova rodinných domov 
s  pomocou Európskej banky

» Zdroj MŽP SR www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €

99
-1

61

www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 13. 12.

Maslo

Pomaranče

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

369

-35%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.69

Kuracie 
prsné rezne

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

2.99

Aljašská 
treska  
• blok
• 100 % treska

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

Výber 
hríbov   
• rôzne druhy

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g270 – 300 g

3.99

Milka čokoláda   
• rôzne druhy 

Tvaroh jemný
• hrudkovitý

069
(1 kg = 2,76)

250 g

Bravčové 
stehno XXL
• bez kosti, v celku

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.49

Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Kofola
• rôzne druhy 

Supercena

169

-41%

(1 kg = 4,23)

400 g400 g

2.89*

Kolekcia pečiva

Šariš   
• svetlé výčapné pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l0,5 l

0.65*

139
(1 kg = 5,15)

270 g

Medové 
pláty

Pražská 
šunka

1,25 kg1,25 kg

999
(1 kg = 7,99)

299
(1 kg = 5,98)

500 g

Dezert
• rôzne druhy

Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l2 l

1.25

599

900 g

(1 kg = 6,66)

Nutella
059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g250 g

0.89

Opekance

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
13. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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najčítanejšie regionálne noviny
grafika v cene inzerátu
pokrytie od Bratislavy po Humenné

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE

0907 887 332
0907 887 332

lubovniansko

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT

37
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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€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

85
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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KEĎ SA SEN STANE SKUTOČNOSŤOU  
      O  spokojnosti  zverencov  Domu sv.  Anny svedčia mnohé výpovede  prijímateľov 
a členov  ich  rodín. Za  všetkých spomenieme Stanku, ktorá  sa  mohla  vďaka službe
 podporovaného bývania a  dnes tréningového bytu osamostatniť a  tým získať status
 samostatnej a plnohodnotnej ženy. Aj napriek tomu, že trpí detskou mozgovou 
obrnou, naplno sa zaradila do života. „Momentálne bývam v mestskom byte. Som „pod ochranou“ charity a mesta. Teší ma, že
som dostala šancu bývať sama, že mám snahu a túžbu napredovať stále dopredu,“ dodáva s odhodlaním.  Pred tromi rokmi si aj
vďaka prešovskej charite splnila svoje prianie – vydala knižku poézie s názvom „Môj sen“. Jej prvotina sa dostala k viacerým
slovenským osobnostiam. Najväčšej pocty sa jej však dostalo v polovici septembra tohto roka. Stankina knižka poézie sa ako dar
dostala do rúk Svätého Otca Františka. Pre Stanku to bol naozaj nečakaný moment: „Keby mi niekto pred 3 rokmi povedal, že
moju knihu bude mať v rukách Svätý Otec, neverila by som mu, možno by som ho aj vysmiala. Povedala som si, že už vyššie
azda nemôžem ísť. Veľmi si to cením.“ 

Gréckokatolícka charita Prešov

Aj zdravotne znevýhodnení môžu byť  samostatní a plniť  si svoje sny 

VČASNÁ INTERVENCIA – VČASNÁ POMOC RODINÁM  
    Pre najmenšie deti do 7. roku života a ich rodiny je na Letnej ulici poskytovaná
Služba včasnej intervencie. Odborný tím rodinám so zdravotne znevýhodneným
dieťatom poskytuje všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť
možnosti a schopnosti dieťaťa.  

INTEGRÁCIA A NEZÁVISLOSŤ 
    Z okresu Stará Ľubovňa ako aj z jej okrajových častí privážame desiatky zdravotne
znevýhodnených detí do Domu sv. Anny. Zariadenie poskytuje svoje služby
ambulantnou formou aj v rámci Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska.
„Deťom a mladým dospelým s hendikepom sa snažíme zabezpečiť zvýšenie kvality
ich života. Hlavným cieľom je ich integrácia do majoritnej spoločnosti a taktiež
samostatnosť a nezávislosť, samozrejme, pokiaľ sú toho schopní. Naším cieľom je
tiež udržať ich čo najviac v domácom prostredí, aby nemuseli ísť do
inštitucionalizovanej celoročnej starostlivosti,“ vysvetľuje vedúca Domu sv. Anny,
Bc. Monika Markovičová. Prostredníctvom individuálneho prístupu zamestnancov sa
môžu prijímatelia sociálnych služieb naplno rozvíjať. Vo svojej komunite môžu aj skrz
rôzne aktivity zažiť pocit spolupatričnosti a načerpať energiu do bežného života.   

Každý si niečo želáme pod
stromček. Túžba niektorých
spočíva však v tom najmenšom
a najvzácnejšom: v pomoci.
Zapojte sa do Zbierky na
charitu a dajte nám možnosť
meniť príbehy ľudí s neľahkým
osudom. 
Darujte to najvzácnejšie.  

www.gkcharita-po.sk

Naša ročná práca v číslach: 

11 miest poskytovania 
služby v 5 mestách PSK 

24 evidovaných služieb 90 zamestnancov a
80 dobrovoľníkov 

14 farských charít cca 2 000 klientov 
zdravotníckych a sociálnych 

služieb

cez 20 000 vydaných
 porcií zdarma

NARASTÁ POČET NÚDZNYCH, ALE AJ PRÍKLADOV NEZIŠTNEJ POMOCI 
      Aj vplyvom koronakrízy sa viaceré rodiny či jednotlivci nachádzajú v zložitej finančnej situácii
až v existenčných problémoch. Na Gréckokatolícku charitu Prešov sa čoraz častejšie obracajú
o pomoc rodiny, kde živitelia vplyvom pandémie prišli o stabilný príjem. Problémy majú aj
domácnosti s ťažko chorými a postihnutými členmi.  
   Naopak pribúda aj počet tých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým. Na potreby núdznych
v tomto čase iniciatívne zareagovali aj dobrovoľníci z Farskej charity Malý Lipník (okr. Stará
Ľubovňa). Na podnet prešovskej charity vo svojej obci zorganizovali zbierku zimného oblečenia
pre ľudí bez domova. Do verejnej zbierky sa zapojili ľudia aj z okolitých obcí. Vyzbierané šatstvo
tak zahreje a poteší opustené ženy a mužov v Nízkoprahovom dennom centre Prešov ešte pred
Vianocami.  
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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auto-moto/iné

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska riadková inzercia

» Ponúkam vernú lásku  
a pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

07 REALITY / iné       

13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti

FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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OSOBNOSTI, ZDRAVIE, LÚŠTENKY, PRÍBEHY, REPORTÁŽE, PORADŇA, ROZHOVORY, HOBBY

Gizka
Oňová

Počas korony pripravila
nový CD album!

>> VO VNÚTRI

16 stranová

PPRRÍÍLLOOHHA
LLÚÚŠŠTTEENNKK

> Anketa: 

Bláznivé 
príhody 
známych 
osobností
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Nora Blahová:
„Neviem, čo je to nuda!“

Vladimír
Brabec:
Úlohu majora Zemana by 

druhý raz už nezobral!

Aký je 
pápež 
František?

> Zdravie: Nebezpečné 

ZNAMIENKA

Zdravie: Zase ma bolia KĹBY!

> Psychológia: Ako zatočiť 

s DEPRESIOU?

> Kuchyňa: Čo variť na jar?

> Hobby: EXOTIKA v našej 

záhradke

+

O syna sa po jej smrti postarala 

Andrea Fischer

Ako slávili VEĽKÚ NOC 

naši predkovia?

Eva Mária Uhríková:

Nora Beňačková a 

Hana Rapantová sa 
stále stretávajú

Y,YYORRYRYRY, Y, VOR BYOBBYHOBBYHOBBYHOBBYHOBBYHOBHOH
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OSOBNOSTI, ZDRAVIE, LÚŠTENKY, PRÍBEHY, REPORTÁŽE, PORADŇA, ROZHOVORY, HOBBY

> Nekvitnú 
vám orchidey? Vieme, ako na to!

> Móda pre 
aktívne seniorky

JANUÁR 2021
�������

Vyhraj

Laiferová„Spievala som už ako trojročná“
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100 EUR
v našej

Maxikrížovke

Kamila
Magálová:Staroby sa nebojí

Soňa 
Valentová:„Život treba brať ako sen“

Anketa:
Čo si želajú v Novom roku známe osobnosti?+

> Cukrovka nie je tichý zabijak
> Bezbolestné operácie hemoroidov

> Potrebujeme v zime vitamín D?
> Jedzme zdravo a s rozumom!

+ krížovky, osemsmerovky, sudoku

Emil Horváth:Dnes sa už nebicykluje
Eňa Vacvalová: „Keby prišli vnúčence, určite by som bola šťastná“

Karol Čálik:Keby si neprešil prst, bol by 
krajčírom

Smutno-veselý muž Luděk Sobota
+ Horoskop

2021!Marcela

Poznáte časopis SENIOR MAGAZÍN?

Senior Magazín je mesačník, ktorý si obľúbili 
seniori už takmer na celom Slovensku. Nájdete 
v  ňom rozhovory s  hereckými a  speváckymi 
osobnosťami, zdravé recepty, články o  fyzickom aj 
duševnom zdraví, o záhradke, domácich miláčikoch, 
skutočné príbehy, horoskop, módu a samozrejme aj 
krížovky, sudoku a osemsmerovky.

Gizka Oňová o Senior Magazíne: „Tento časopis 
je veľmi užitočný hlavne pre „zrelšie“ ročníky. 
Čitateľa rozptýli, zabaví a  poradí, pri jeho čítaní 
si zaspomíname na zlaté časy s  hereckými aj 
speváckymi legendami a  dozvieme sa, ako si 
vylepšiť jeseň nášho života...“

Marcela Laiferová o Senior Magazíne: „Veľmi sa 
teším, že takýto časopis existuje. Senior magazín 
má nekonečné množstvo zaujímavých tém o živote, 
ľuďoch, o tom, ako kto žil a práve to ľudí zaujíma...“

• Ak Vás SENIOR MAGAZÍN zaujal, môžete si ho predplatiť. Stačí, ak 
zatelefonujete na číslo 0903 467 745, alebo si ho môžete objednať 
aj na seniormagazin.sk. Cena jedného výtlačku v predplatnom je iba 
1,54 eur a polročné predplatné je 9,24 eur.

• Predplatné časopisu SENIOR MAGAZÍN je praktický a  užitočný 
darček pre rodičov - seniorov, ktorí sa z  neho budú tešiť každý 
mesiac!

• SENIOR MAGAZÍN dostanete kúpiť aj v obchodných reťazcoch Tesco, 
Kaufland, Billa, Coop Jednota, v predajniach s tlačou, vo vybraných 
stánkoch a na vybraných poštách.

Untitled-1.indd   1 02/12/2021   19:53
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
01
-9

dvojnásobne cez Vianoce!


