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párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská On-
drašová, Okoličné, Palúdzka, Biely 
Potok, Černová, Hrboltová, Beše-
ňová, Ivachnová, Kalameny, Kom-
jatná, Likavka, Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada, Liptovská Teplá, 
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, 
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička, 
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondra-
šová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo, 
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtova-
ny, Hybe, Jakubovany, Jamník, Krá-
ľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Lip-
tovská Kokava, Liptovská Sielnica, 
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľup-
ča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž, 
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, 
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Kr-
meš, Vlašky, Závažná Poruba, Va-
žec, Východná, Lipt. Porúbka
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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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren
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13 RôZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátorov O2 a 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, LI zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk

»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129

REALITY INE
»Prenájom priestorov pre 
obchod služby Ul.1. maja 
170 tel. 0445520981 

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    
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Tel:0905 267 750 L.MIKULÁŠ
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV

Národná rada SR schválila návrhy 
podpredsedu vlády a ministra fi-
nancií Igora Matoviča o financovaní 
voľného času dieťaťa vo výške 60 
eur mesačne, o zvýšení daňového 
bonusu pre dieťa do výšky 100 eur a 
o zvýšení prídavku na dieťa od júla 
2022 na sumu 30 eur mesačne a od 
januára 2023 na sumu 40 eur. Schvá-
lením týchto návrhov rodičia budú 
môcť na svoje dieťa získať 200 eur 
mesačne.

Služby deťom - primárnym cieľom 
nového návrhu zákona o financovaní 
voľného času dieťaťa je podľa rezortu 
financií podpora voľnočasových aktivít 
dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a 
kultúry. Na voľnočasové aktivity dosta-
nú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac 
finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne. „Našou snahou je, aby boli 
tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej 
skupine detí. Zoznam voľnočasových 
aktivít, na financovanie ktorých mož-
no použiť príspevok, pripravia minis-
terstvo školstva a rezort kultúry,“ infor-
muje rezort na svojom webe.

Daňový bonus na dieťa do šiestich 
rokov veku sa od júla zvýši zo súčas-

ných 47,14 eura na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade 
detí do 15 rokov sa súčasný daňový bo-
nus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši 
od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a 
od budúceho roka na 100 eur a pre deti 
nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na 
sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 
50 eur.

Prídavok na dieťa - súčasný me-
sačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 
eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a 
od 1. januára 2023 na 40 eur.

Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy 
prídavku na dieťa dochádza k zruše-
niu jednorazového zvýšenia prídavku 
na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka základnej školy.

Príspevok na financovanie služieb 
pre dieťa sa nebude považovať za prí-
jem na účely životného minima.

Schválili pomoc rodinám

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý

33
rokov
na trhu

11
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Podniknite výpravu vedúcu z Mu-
ránskej Huty na tretí najvyššie polo-
žený hrad na Slovensku. Zrúcanina, 
kedysi mohutného hradu Muráň sa 
týči na skalnom brale Cigánka a po-
skytuje prekrásne výhľady na Mu-
ránsku planinu, ale aj na majestátnu 
Kráľovu hoľu.

Východiskovým i konečným bo-
dom vašej túry je obec Muránska Huta. 
Pripravte sa na približne štvorhodinovú 
trasu v dĺžke 12 kilometrov, ktorá sa za-
čína pri vodopáde Bobačka, známom 
tiež ako Hutnícky vodopád, ukrytom pri 
autobusovej zastávke nad obcou Murán-
ska Huta. Odtiaľ prejdete pár metrov po 
ceste smerom do Muráňa, a potom odbo-
číte vpravo do lesa na červenú turistickú 
značku. Stúpaním vás chodník vyvedie 
na asfaltovú komunikáciu, po ktorej bu-
dete pokračovať vľavo. Po asi 1 km vyj-
dete na rozľahlú náhornú plošinu. Pri 
troche šťastia sa vám naskytne fascinu-
júci pohľad na bežiace alebo voľne sa pa-
súce polodivoké kone, noriky muránske. 
Prejdete nádhernou prírodnou scenériou 
Veľkej lúky až na jej opačný koniec. Tu, 
na rázcestí Piesky, zamierite na modrú 
trasu, ktorá vás do polhodinky prive-
die až k chate pod Muránskym hradom. 
Odtiaľ vás čaká kratší výstup k vstupnej 
bráne tretieho najvyššie položeného 
hradu na Slovensku. V rozľahlom areáli 
hradu sa možno kochať z troch výhľado-
vých bodov. Z jedného z nich do údolia 

Muránky i na mesto Revúca, z druhého 
na východnú časť planiny a majestátnu 
Kráľovu hoľu, z tretieho na skalné bralo 
Cigánka i strmé zrázy Poludnice. Cestou 
späť prejdete okolo Chaty pod hradom, 
odkiaľ po 200 metroch zmeňte smer do-
prava a držte sa žltého značenia, aby ste 
hneď v úvode mohli obdivovať vstup do 
Wesselényiho jaskyne. Následne prejdete 
krásnou prírodnou rezerváciou Šiance až 
do štartu i cieľa vašej výpravy.

Opis trasy - Muránska Huta – Pod 
Skalou – Veľká lúka – Piesky – Muránsky 
hrad – sedlo Predná hora – Muránska 
Huta

Náš tip - K Muránskemu hradu sa 
možno vybrať aj na elektrobicykloch z 
obce Muráň. Radi vám ich zapožičajú 
v obecnej cyklopožičovni. Pešo sa naň 
dostanete z rovnakej obce po červenej 
turistickej trase. Výstup s prevýšením 555 
m trvá v závislosti od kondície 80 až 100 
minút.

Z Muránskej Huty na Muránsky hrad

» ren

Zdroj informácií a foto Región Gemer
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Melanóm patrí k najzhubnejším a naj-
zákernejším nádorom. Keďže dokáže 
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať 
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité 
zachytiť ho včas.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý 
vznikne v dôsledku premeny zdravých me-
lanocytov a straty kontroly pri delení tých-
to buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už 
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je 
možné spozorovať premenu znamienka, 
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľko-
sti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm 
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele, 
dokonca aj na koži pod nechtami, na dla-
niach či na chodidlách, na slizniciach, prí-
padne na pohlavných orgánoch. Melanóm 
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových 
buniek sa líši od rastu normálnych buniek. 
Rakovinové bunky namiesto odumierania 
pokračujú v raste a tvoria nové abnormál-
ne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu 
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív 
tela a skryto metastázovať môže napríklad 
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách. 
Hoci je melanóm najmenej častým druhom 
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú 
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včas-
nej diagnóze je možné ho vyliečiť chirur-
gicky, prípadne mu predchádzať, a to od-
stránením rizikového znamienka.

Odporúčaná ochrana 
pred slnečným žiarením

Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhod-
ného oblečenia, noste pokrývku hlavy a 
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty 
sa nachádzajú aj v očiach. 
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h, 
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie, 
vyhľadávajte tieň. 
- Vyhýbajte sa spáleniu kože. 
- Používajte prípravky ochrany pred sln-
kom s vysokým ochranným slnečným 
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred 
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte 
opaľovací krém aj počas dňa. 
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spá-
lenie najmä v priebehu detstva a dospieva-
nia sú spojené s výrazným zvýšením rizík 
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote. 
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám. 
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku. 
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sú-
stredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože 
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u der-
matológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prí-
tomných znamienok.

Čo je melanóm a ako sa chrániť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  
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7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt

Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál

5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 

a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 

káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 

od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 

Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok

0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !

8
7

-0
0

0
4

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 3
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


