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PREDAJ A SERVIS PC&NTB
Kristián KALETA

PREDAJ A SERVIS PC&NTB
Kristián KALETA

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru,

prajeme požehnané
vianočné sviatky

a nový rok
plný milostí.

www.modaboris.comROZUMNÁ
PÔŽIČKA

0915 965 075
zamestnaným | SZČO (aj bez DP) | dôchodcom
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Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720

Príjmeme 
na dlhodobú 
spoluprácu!

ELEKTRIKÁROV 
a 

POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV 

do Nemecka.
2500 - 3000 € /mesačne

V prípade záujmu

nás kontaktujte na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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Nám. Sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa | 0948 823 624

- na svadby - rodinné oslavy
- firemné akcie - ukončenie roka
  a iné...

- na svadby - rodinné oslavy
- firemné akcie - ukončenie roka
  a iné...

MEGA OHŇOSTROJEMEGA OHŇOSTROJE
CELOROČNÝ

PREDAJ
CELOROČNÝ

PREDAJ
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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum

Real

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu
požičovňa minibagrov 

mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš
0948 544 401

www.maxxima.sk

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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Ponuka práce 
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO
STAVBÁR

2500 - 3000 €/ mesiac.
Nástup ihneď.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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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

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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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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www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €
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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

Ďakujeme za podporu, 
prajeme Vám požehnané Vianoce 

a šťastný nový rok.



SL21-50-strana 6

STAVBA, SLUŽBY, ČUJTE.SK Najčítanejšie regionálne noviny
6

52
-0

18
4

099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
• plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez kosti
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   
• • plnotučnáplnotučná

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa
Žemľová/

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
• s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
• predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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 20. 12. do 24. 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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-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
• trvanlivé
• polotučné

055

Supercena
1 l

Losos atlantický
• fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
• varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
• tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných

94
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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       
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FINANČNÁ OCHRANA pred
EXEKÚTORMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !

PRÁCA v ČR 

PRÁCA v Nemecku 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk
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20. decembra 2005    
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slo-
venskom jazyku

Výročia a udalosti 21. decembrer 2007    
vstup Slovenskej republiky do Schengen-
ského priestoru

Výročia a udalosti

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď 
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás 
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík

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

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

94
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 
možnosť zárobku 1.800 - 2.500€/mesiac
Kontakt: 00421 917 999 400 

e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
 12
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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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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


