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sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

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.maxxima.sk

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
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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

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 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

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

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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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
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Život je boj, viem, je to fráza, ale kto 
bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že ži-
vot sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vivere 
est viventibus esse. Žiť znamená byť ži-
vým. Živoriť, to je iba hra na život. Síce 
jedna z tých akože „spoločenských“, 
ale zároveň veľmi nebezpečných. Živo-
renie nás vedie k umieraniu zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, 
na tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým 
a pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 
sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-

vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty 
na Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša 
potreba? Ja som dlhé roky obdivoval 
Gregora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo zís-
kať bývanie a tuším aj nejakú prácu. 
Gregor sa dokázal postaviť. Lebo žil 
a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je ko-
nečná. Naopak, bieda je začiatok dlhej, 
namáhavej, statočnej a ob-
divuhodnej cesty človeka 
ku konečnému šťastiu. Ži-
vorenie často volí opačný 
smer ako žitie.

Želám vám dosta-
tok síl do života

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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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auto-moto/iné

» Kúpim Starú motorku 
aj nepojazdnu aj die-
ly.0949505827

záhrada a zverinec

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

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 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

25. januára 1881  
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Te-
lephone Company

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0903 625 039
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

GARANCIA 

NAJNIŽŠEJ 
CENY!

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0
36

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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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

Pri každoročnej valorizácii (zvyšova-
ní) minimálnych dôchodkov platia 
osobitné pravidlá. Sociálna poisťov-
ňa nezvyšuje minimálny dôchodok, 
ktorý penzista poberá, ale pôvodný 
dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila 
na úroveň minimálneho už pri jeho 
priznávaní. 

Po valorizácii vypláca Sociálna po-
isťovňa seniorovi ten dôchodok, ktorý 
je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný 
dôchodok dôchodcu aj po valorizácii 
stále nižší ako minimálny, naďalej do-
stáva minimálny dôchodok. Naopak, 
pôvodný valorizovaný dôchodok začne 
Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi 
v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako 
minimálny.

Valorizácia dôchodkových dávok, 
ktoré sa v januári 2022 zvyšujú o 1,3 per-
centa mesačnej sumy dôchodku, sa mi-
nimálnych dôchodkov priamo netýka. 
Poberateľovi minimálneho dôchodku sa 
od 1. januára 2022 zvyšuje o 1,3 percen-
ta jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. 
Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou 
poberaného minimálneho dôchodku 
a ak je pôvodný dôchodok aj po valori-
zácii nižší ako minimálny dôchodok, 
dôchodcovi naďalej vypláca minimálny 
dôchodok. Ak je po zvýšení (valorizácii) 
dôchodku jeho suma vyššia ako výška 
minimálneho dôchodku platná od 1. 

januára 2022, nárok na minimálny dô-
chodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
dôchodcovi vypláca jeho valorizovaný 
dôchodok. Ten bude totiž vyšší než do-
vtedy poberaný minimálny dôchodok.

Samotná suma minimálneho dô-
chodku, ktorá je podľa zákona odstup-
ňovaná v závislosti od dosiahnutého 
kvalifikovaného obdobia dôchodkové-
ho poistenia, sa od 1. januára 2022 neme-
ní. Pri najmenej 30 rokoch kvalifikova-
ného obdobia dôchodkového poistenia 
predstavuje výška minimálneho dô-
chodku 334,30 eura a pri 40 rokoch je to 
378,50 eura. Za 45 rokov kvalifikované-
ho obdobia je minimálny dôchodok vo 
výške 410 eur a pri 50 rokoch ju zákon 
stanovuje na 441,50 eura.

Viac o podmienkach nároku mini-
málneho dôchodku a jeho výške podľa 
získaného obdobia kvalifikovaného ob-
dobia je na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne tu: Minimálny dôchodok.

Valorizácia a minimálny 
dôchodok – vysvetlenie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti



SL22-03-strana 4

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

33
-0

00
1



SL22-03-strana 5

ZAMESTNANIE, GASTROĽUBOVNIANSKO 5

33
-0

00
1



SL22-03-strana 6

AUTO - MOTO Najčítanejšie regionálne noviny
6

#12220 - SK_print zimná kampaň_207x277.indd   4 18.01.2022   16:59:03



SL22-03-strana 7

ŠKOLA, CBD EXPERTĽUBOVNIANSKO 7

33
-0

00
7



SL22-03-strana 8

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, ČUJTE.SK Najčítanejšie regionálne noviny
8

» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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7 DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

2x DENNE

BRATISLAVA - Nitra -

Banská Bystrica - Poprad - PREŠOV

bus.daka.sk

ODCHODY Z PREŠOVA
DO BRATISLAVY:

08:00, 14:00

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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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