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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
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.4

ROZUMNÁ
PÔŽIČKA

0915 965 075
zamestnaným | SZČO (aj bez DP) | dôchodcom
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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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

apautoservis@gmail.com
0905 926 594
Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis

VÝMENY OLEJOV, FILTROV

BRZDY, SPOJKY, VÝFUKY

VÝMENY AUTO SKIEL
DIAGNOSTIKA
ELEKTRONIKY MOTORA

PNEUSERVIS

OPRAVY KAROSÉRIÍ

ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK
NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY
NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY

www.q-service.skwww.q-service.sk

OPRAVYKAROSÉRIÍCEZ PZPBEZPLATNE

MECHANICKÉ OPRAVY
PODVOZKU, MOTORA

INŠPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV
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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

P R i J M E M E
• SKLADNÍK (Nemecko)
   (možnosť brigády)
   2300 €/mesačne Brutto
• MÄSIAR (Rakúsko)
   3000 €/mesačne Brutto
• POMOCNÍK (Rakúsko)
   2300 €/mesačne Brutto

ANTIGÉNOVÉ TESTY

www.lekarenplus.sk

SKLADOM!!!

Vianočné respirátory FFP2

Objednávaj na
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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

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

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

Výročia a udalosti

www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €
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www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €
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auto-moto/iné
» Kúpim starý traktor aj 
pokazený 0905675749

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska riadková inzercia

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       

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
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#vtipy
#inzercia

#noviny online
#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE
0907 887 332
0907 887 332

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

vykúpi
hovädzie
kože
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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

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
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 6. 12.

Encián
• rôzne druhy 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g110 g

1.29

339

-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie2,3 kg balenie

4.49

Mandarínky
• v debničke

Kuracie stehná
• bez kosti a kože

399

-16%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Bravčová 
krkovička
• bez kosti, v celku

249

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

Kyslá kapusta   
• vo vedierku

189

-29%
1 000 g1 000 g

2.69

Pirohy  
• so zemiakovo-bryndzovou náplňou

299

-34%

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

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tuniak  
• rôzne druhy 

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49

Šunka štandard

Kuracie stehnáKuracie stehná

249

-49%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.89

2,3 kg

Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 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 6. 12. do 12. 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.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Pepsi/
Pepsi Max/
Mirinda/7 UP 

Lavazza 
Caffè Crema
• rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg

229

-30%

(1 kg = 5,73)

400 g400 g

3.29

Ementál
• blok

Tvaroh 
hrudkovitý   
• jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g250 g

0.99

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

Maslové cesto    
• rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g400 g

1.39

Závin   
• rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

Čaj  
• rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

Zlatý 
Bažant ‘73     
• svetlý ležiak
• + záloha 

za fľaše 0,91 €

079

-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l2,5 l

1.79*

60 % podiel 
náplne 

+ darček
pohár

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 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 6. 12. do 12. 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
6. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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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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Ďakujeme za vašu štedrosť. IBAN: SK18 1100 0000 0029 4411 6341, variabilný symbol 125

Zbierka na Charitu: PRÍLEŽITOSŤ POMÁHAŤ
Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských 
vzťahov si denne uvedomujeme v službách Charity. Osamelí seniori, chorí 
bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so 
znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im  
spoločne s nami. Podporte charitné dielo v pravidelnej Zbierke na Charitu, 
aby sme aj naďalej dokázali pomáhať tým, ktorí klopú na dvere Arcidiecéznej 
charity Košice pôsobiacej v rámci Prešovského a Košického kraja.

Spoznajte našu ročnú prácu v prospech najslabších:

63 sociálnych a 
zdravotníckych služieb

6 000 prijímateľov 
a pacientov

1 1000 obdarovaných 
rodín i jednotlivcov 

34 stredísk v 16 
mestách a obciach

460 zamestnancov 
a 150 dobrovoľníkov

www.charita-ke.sk

ŽIVOT SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM MUSÍTE JEDNODUCHO PRIJAŤ
Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž 
spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad 
vnímať ako bariéru, my na Arcidiecéznej charite Košice berieme ako dar. 
Taký, ktorý ukazuje skutočnú hodnotu života. Život mladého človeka so 
zdravotným znevýhodnením je často spojený s hľadaním prijatia a priestoru 
na sebarealizáciu. Charita podáva znevýhodneným pomocnú ruku. Sú im 

vytvárané podmienky, v rámci ktorých každý z nich funguje samostatne.

V období života kedy začína ubúdať síl, vrásky 
sa nedajú zakryť a pribúdajú šediny, je dôležité 
nezostať sám. Odbornú starostlivosť pre ľudí v 
seniorskom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc 
iných, ponúka aj Arcidiecézna charita Košice.

Seniori vďaka Charite prežívajú dôstojnú 
starobu

Posledné obdobie zažívame rôzne 
obmedzenia a určitú formu izolácie. Avšak 
seniori to majú o niečo náročnejšie, pretože 
patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu. 
Prijímatelia pobytových i ambulantných 
sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice 
neostali bez pomoci Charity. Vďaka zanietenosti 
a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, 
akú potrebujú. Pomáhať seniorom a osamelým 
môžeme aj vďaka štedrosti darcov v Zbierke na 
charitu.

Viac ako 250 seniorov a odkázaných 
využíva pobytové služby v 4 Domoch pokojnej 
staroby vo Veľkom Šariši, 
Lipanoch, Košiciach a vo 
Vojčiciach. Takmer 200 
seniorov nachádza v 7 
denných stacionároch 
možnosť aktívnej staroby. 
Pre pandémiu sa bežné 
aktivity a život v zariadení 
mierne pozmenil.  Náročnú 
situáciu sa snažíme 
zmierňovať nielen láskavým prístupom 
personálu, ale aj vytváraním spojenia s 
rodinami prostredníctvom dostupných online 
komunikačných prostriedkov. Videohovory i 
klasické telefonáty seniorom spríjemnili pobyt v 
zariadení a nahradili chýbajúci osobný kontakt 
s rodinou. Pre udržanie zdravej kondície a 
na podporu sociálneho kontaktu pripravujú v 
Charite podnetné aktivity, ktorými obohacujú 
voľný čas seniorov.

Význam ambulantnej sociálnej služby je 
pre seniorov obrovský, pretože prispieva 
k aktívnemu prežívaniu staroby. Charita 
ponúka program, aby seniori neostávali sami 
v domácom prostredí. Aby sme aktivity mohli 
realizovať, potrebuje podporu verejnosti.

BARDEJOVSKÝ HOSPIC MATKY TEREZY 
SPREVÁDZA UMIERAJÚCICH UŽ 18 ROKOV

Hospic Matky Terezy, 
v Bardejovskej Novej Vsi 
sprevádza umierajúcich 
už 18 rokov. Prvý 
slovenský hospic je 
miestom na dôstojné 
prežitie posledných chvíľ 
nevyliečiteľne chorých 
ľudí. Podobne ako iné 
zdravotnícke zariadenia, 

ani hospic sa nevyhol pandémii COVID-19. 
Hospic funguje aj vďaka darcom
Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen 

profesionálny multidisciplinárny personál, ale 
aj finančné zázemie. „Hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti sa na Slovensku nevenuje až 
taká spoločenská pozornosť a podpora. 
Finančné prostriedky zo zdravotných poisťovní 
neodkážu pokryť všetky náklady, ktoré sú 
so starostlivosťou o umierajúcich spojené. 
Pandémia tento stav ešte prehĺbila. Aj náš 
hospic funguje iba vďaka podpore darcov a 
finančných zbierok. Jednou z nich je aktuálne 
prebiehajúca zbierka na charitu,“ vysvetľuje 
Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity 
Košice.

Arcidiecézna charita Košice:
SENIORI AJ UMIERAJÚCI POTREBUJÚ CÍTIŤ BLÍZKOSŤ, OPORU 
A PRIJATIE

Počas pandémie sme boli zatvorený. 
Nemohli sme sa stretnúť ani s rodinou. 

Dobrou správou bolo, že koronavírus 
utužil medziľudské vzťahy v zaridení. 
Veď sme tu predsa ako jedna veľká 

rodina a musíme si navzájom pomáhať.
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

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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