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centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Sobrance

prízemie

0915 344 183

pobočka Trebišov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777

800

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

0911 231 064
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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

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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veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  



HU21-49 strana- 5

domácnosť, službyhumensko 5

87
-0
06

7

62
-0
03

4

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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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INFOLINKA NONSTOP
       

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

 
od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

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

KONTAKT

37
-1

39

1190

27

9
6

1

13

5

3

34
6

1

652
75

3
9

1
9

7

6

4
S

U

D

O

K

U

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

DomašaTIP na výlet
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 13. 12.

Maslo

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369

-35%
cena za 1 kg

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok
• 100 % t eska

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

• rôzne druhy

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

• rôzne druhy 

• hrudkovitý
069

(1 kg = 2,76)

250 g

• bez kost , v celku

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kg
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Kofola
• rôzne druhy 

Supercena

169

-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

• svetlé výčapné pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139
(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg1,25 kg

999

299
500 g

• rôzne druhy

Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599

900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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OSOBNOSTI, ZDRAVIE, LÚŠTENKY, PRÍBEHY, REPORTÁŽE, PORADŇA, ROZHOVORY, HOBBY

Gizka
Oňová

Počas korony pripravila
nový CD album!

>> VO VNÚTRI

16 stranová

PRÍLOHA
LÚŠTENK

> 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.

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip

Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak

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

Výročia a udalosti
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·dostupné v meste Humenné,
·bezbariérové,
·s rozlohou cca 200 m².
Prosíme o Vašu pomoc pri hľadaní a sprostredkovaní na tomto
tel. kontakte: 0910 852 036. Ďakujeme. 

OSTI (ADOS)
Pomoc, ktorá prichádza k Vám domov

Čoraz viac ľudí potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ide o bezvládnych či chronicky
chorých, s onkologickými diagnózami, seniorov, ale aj mladších. Domácu ošetrovateľskú
starostlivosť zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami, pacientom a jeho rodinou. Hlavným cieľom je
vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu, či zmierňovaniu bolesti a utrpenia v prirodzenom
sociálnom prostredí. „Najkrajším ocenením pre nás za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí je
vďačnosť pacienta. V ošetrovateľskej práci je množstvo chvíľ, ktoré nemožno opísať slovami. Patria k našim najvzácnejším
zážitkom a navždy ostanú ukryté. Tak je to správne, lebo nepýtame za ne osobitnú odmenu. Sú odmenou už svojou
podstatou. Aj napriek aktuálnej krízovej situácii vykonávame svoju prácu a denne meriame svoju cestu k tým, ktorí čakajú
na pomoc, ale aj láskavé slovo či pohladenie,“ opisuje službu ADOS „Charitas“ jedna zo sestier prešovskej charity.

Ak sa ocitnete v situácii, že budete odkázaní na pomoc sestier ADOS, neváhajte a kontaktujte nás: ados.snina@gkcharita-po.sk,
0904 738 534. Služba je bezplatná a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVO
P kt á i hád k Vá d

Gréckokatolícka charita Prešov

Aj zdravotne znevýhodnení sa potrebujú posúvať  dopredu
Už od roku 2014 je v meste Humenné zriadený denný stacionár Dom sv. Júdu Tadeáša, ktorý ponúka ambulantné sociálne
služby pre dospelých zdravotne znevýhodnených ľudí z mesta Humenné i okolia. Svoju činnosť od 1. januára 2021 rozšíril o
Domov sociálnych služieb.  

     Odborný tím zamestnancov sa snaží prijímateľom vytvárať harmonické a domáce prostredie, 
v ktorom sú podporovaní k samostatnosti. Prostredníctvom individuálneho prístupu
zamestnancov sa môžu prijímatelia sociálnych služieb naplno rozvíjať. Vo svojej komunite môžu
aj skrz rôzne aktivity zažiť pocit spolupatričnosti a nadväzovať priateľstvá. Práve tie im v
covidovom období chýbali najviac. „Rôznymi aktivitami sa snažíme, aby sa naši prijímatelia
posúvali každý deň niečím dopredu, aby sa tu naučili niečo nové. Tí, čo potrebujú duchovné
slovo, aby trošku pookriali v tejto ťažkej dobe, aby našli svetlo, ktoré potrebujeme všetci,“
približuje činnosť zariadenia jedna zo zamestnankýň. 

SRDCOM CHARIŤÁCI 
   Prijímatelia sa každoročne zapájajú aj do spoločných charitných aktivít. V rámci tohtoročnej celoslovenskej iniciatívy „Národný týždeň
charity“ sa prihovorili verejnosti vo svojom meste. V interaktívnom stánku na Námestí slobody v Humennom sa odprezentovali svojimi
výrobkami a okoloidúcim ponúkali charitný časopis Cesta. Symbolicky si za pomoci zamestnancov charity prešli aj okruh námestím a
pripojili sa k ďalším bežcom, ktorým srdce bije pre Charitu. 

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
    Naša pomoc spočíva v podpore, sprevádzaní a riešení problémov prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva. Ide o
ambulantnú a terénnu sociálnu službu, ktorá sa zameriava na zisťovanie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov prijímateľa a
konkrétneho riešenia. Táto sociálna služba je bezplatná. 
Najčastejšie pomáhame:
·pri hľadaní si práce, pri strate blízkej osoby, pri vzťahových problémoch s dieťaťom, manželom a rodičom;
·pri vybavovaní úradných záležitostí, ľuďom s nízkym príjmom v domácnosti efektívne hospodáriť s peniazmi;
·ľuďom bez domova vybaviť si osobné doklady, ubytovanie, dávku v hmotnej núdzi a iné príspevky;
·ľuďom s rôznymi závislosťami, so psychickými problémami a zdravotne znevýhodneným, ľuďom s právnymi problémami.
    Nájdete nás v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 na adrese: SC Humenné, Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné. Osobné stretnutie
si môžete dohodnúť vopred: 0910 852 036, sc.humenne@gkcharita-po.sk. 

 

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: 

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

11 miest poskytovania 
služby v 5 mestách PSK 

Hľadáme nové priestory pre zariadenie Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom:
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

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
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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

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

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

Zimná 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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14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Lom Skrabské
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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
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dvojnásobne cez Vianoce!


