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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
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Absolventi škôl každoročne na konci 
školského roku riešia dilemu, či sa po ma-
turite alebo promócii musia hneď prihlá-
siť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť 
sociálne odvody, prípadne či majú nárok 
na dávku v nezamestnanosti alebo iné 
dávky. Prinášame užitočné informácie.

Absolventi škôl povinnosti voči Soci-
álnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ 
nemajú. „Čakajú na nich až po uplatnení sa 
na pracovnom trhu – teda až keď sa zamest-
najú alebo si nájdu brigádu a povinnosti 
vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo 
ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú 
až na budúci rok podľa dosiahnutých príj-
mov z podnikania uvedených v daňovom 
priznaní za celý rok 2022,“ uvádza Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej stránke.

Na dávky nárok nemajú
Študent (žiak strednej školy alebo štu-

dent denného štúdia vysokej školy) nie je 
počas štúdia povinne poistený na sociálne 
poistenie. Preto nemá voči Sociálnej po-
isťovni počas celého štúdia a ani po jeho 
ukončení nijaké prihlasovacie, oznamova-
cie ani odvodové povinnosti. A keďže štu-
dent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok 
na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. 
„Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dob-
rovoľne poistili a platili si už počas štúdia 
dostatočne dlhé obdobie poistné. Odvádza-
nie poistného je základnou podmienkou na 

priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo 
sociálneho poistenia - podľa typu dobro-
voľného či povinného poistenia pri splnení 
všetkých ďalších podmienok na konkrétnu 
dávku,“ informuje Sociálna poisťovňa.
 
Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo 
ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, to 
znamená v prípade študenta ukončením 
štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovna-
ko zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa zisťuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých 
škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša 
ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a 
obrany), sú však povinní takéto potvrde-
nie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne 
sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – 
siroty študujúce v zahraničí.

Viac informácií o postavení študenta 
vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vráta-
ne možností dobrovoľného poistenia, sú 
zverejnené na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne.

Povinnosti absolventov škôl 
voči Sociálnej poisťovni

» ren
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»kupim stare motorky 
typu jawa 250/350 perak 
0908795502
»Kúpim SIMSON aj nepo-
jazdny nekompletný po-
núknite.0949505827

byty/predaj
»Kúpim 1 alebo 2-izbový 
byt s balkónom v D. Kubíne, 
0905367719

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 0905 
350 531

hobby a šport
»Predam celokozené vibra-
my, dva pary, velkost 43/44, 
0907241961

rôzne/iné
»Predám medzistienky a 
včelí vosk,0905367719

Občianska
riadková
inzercia

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   

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP OR 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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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/Orava – Likavka/ - Obyvatelia Oravy budú mať 
niekoľko mesiacov sťažené a časovo náročnejšie 
cestovanie do Ružomberka. V Likavke je kvôli 
oprave uzatvorený most na ceste I/59, doprava 
smeruje po dočasnom moste v jednom jazdnom 
pruhu a pred semaformi sa tvoria kolóny. Po tomto 
moste môžu ísť len vozidlá do 4 metrovej šírky a do 
40 ton, nemôžu ho využívať chodci a cyklisti.

/im, ww, or/ 

/Zubrohlava - Orava/ - Majstrom Oravy 2021/2022 
v kategórii prípraviek U11 sú mladí futbalisti ŠK 
Tvrdošín, ktorí získali titul bez prehry. Trénuje 
ich Milan Sirota. Finálového turnaja na štadióne 
v Zubrohlave sa zúčastnilo desať klubov, deviati 
víťazi skupín a družstvo Or. Jasenice s najväčším 
počtom bodov na druhom mieste. Výsledné pora-
die turnaja U11: 1. Tvrdošín, 2. Oravská Lesná, 3. 
Oravské Veselé, 4. Novoť, 5. Hruštín, 6. Mútne, 7. 
Oravská Jasenica, 8. Lokca, 9. Ťapešovo, 10. Orav-
ská Polhora. 

/ww ofz, or/

/Orava/ - Aj na Orave trvá dopravná akcia Budík, 
počas ktorej polícia zisťuje najmä to, či vodiči ne-
jazdia pod vplyvom alkoholu. Kontroly robia od 
včasného rána do predpoludnia. Polícia chce aj 
týmito opatreniami korigovať zhoršujúce sa vý-
sledky z pravidelných kontrol účastníkov cestnej 
premávky. 

/im, ww pz, or/ 

/Dolný Kubín/ – Mesto Dolný Kubín v roku 2022 
nezvýšilo dane. Obyvatelia zaplatia sumu nezme-
nenú od roku 2011. Rozhodnutia o dani z nehnuteľ-
nosti a poplatku za komunálny odpad pre fyzické 
osoby doručovali zamestnanci mestského úradu. 
Občania, ktorí neboli doma, si ich môžu prevziať 
v úrade do utorka 21. júna. Po tomto termíne roz-
hodnutia odošlú poštou. Obyvatelia môžu zaplatiť 
aj cez QR kód, ktorý je na každom rozhodnutí. 

/im, ww dk, or/

/Oravská Lesná/ – V stanici Tanečník na Orav-
skej lesnej železnici v Oravskej Lesnej  sprístupnili 
novú expozíciu „Gorali včera a dnes“. Oravské mú-
zeum tam zabezpečilo aj novú prístupovú rampu a 
toalety pre ľudí so špeciálnymi potrebami. 

/om, or/
/Dolný Kubín/ - Na futbalovom štadióne v Dol-
nom Kubíne mesto otvorilo novú atletickú dráhu, 
ktorá bude slúžiť všetkým športovcom na prípravu 
a všetkým obyvateľom mesta na hýbanie sa a be-
hanie v bezpečnom prostredí.

 /ww dk, or/

/Hruštín/ - Počas kosenia v Hruštíne sedemročný 
chlapec vypadol z traktora a dostal sa do kontaktu 
s kosačkou. Po poskytnutí prvej zdravotníckej po-
moci chlapčeka s vážnymi zraneniami  previezol 
záchranársky vrtuľník do martinskej nemocnice. 

/ww lzs, or/

/Dolný Kubín – Gäcel/ - V Kemp Tília Gäceľ sa 27. 
júna 2022 uskutoční jedinečný koncert zoskupenia 
hudobníkov SCS Super Trio. Predpredaj vstupeniek: 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

/oks, or/

/Chlebnice – Breza - Dolný Kubín/ - Na 50. roč-
níku Behu oslobodenia Turian získal bronzovú 
medailu Pavol Bakoš z Chlebníc a zlepšil si osob-
ný rekord. Štvrté miesto obsadil Róbert Judiak z D. 
Kubína. Medzi ženami si Jarmila Kakusová z KB 
Breza dobehla po bronzovú medailu. 

/ww kb, ocu, or/

18. jún 1815
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bona-
parte definitívne porazený

Výročia a udalosti 19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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Lipa patrí medzi stromy, ktoré podľa 
príjemnej prenikavo sladkej vône a 
tvaru listov spoznajú ľudia už zďa-
leka. Najcennejšou časťou lipy sú jej 
omamne voňajúce kvety. Vďaka mno-
hým zdraviu prospešným látkam, či 
už ide o vitamíny C a E, flavonoidy, 
triesloviny alebo éterické oleje, sú 
účinky lipových kvetov nezameniteľ-
né so žiadnym iným stromom.

Ako hovoria odborníčky z Poradne 
zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, lipa je prírodný 
všeliek. Vďaka množstvu antioxidačných 
látok a flavonoidov podporuje imunitný 
systém, vďaka trieslovinám má potopud-
né a močopudné účinky, vďaka slizovým 
látkam v listoch a éterickým olejom do-
káže pomôcť pri zápaloch. Lipa má tiež 
priaznivé účinky na respiračný trakt a 
môže sa využiť pri bolestiach hrdla ako 
kloktadlo, či pri kašli ako podporná lieč-
ba na rozpúšťanie a vykašliavanie hlie-
nu. Rovnako tiež priaznivo podporuje 
trávenie – výťažok z lipy môže byť súčas-
ťou laxatív – pôsobí proti zápche a ply-
natosti. Lipa podporuje nervovú sústavu 
– pomáha pri tlmení bolesti nervového 
pôvodu a uvoľňuje stavy úzkosti a nespa-
vosti, pričom pri neurózach pomáha lipo-
vý kúpeľ, prípadne obklady. Rastlinka sa 
používa napríklad aj pri výrobe ústnych 
vôd, zlepšuje zdravie vlasov a využíva sa 

aj na ošetrenie pleti.
Zber a sušenie - Súkvetia lipy zbiera-

me v júni a v júli, v čase kvitnutia kvetov. 
Rozložíme ich v tenkých vrstvách na 
plech a sušíme v tieni. Skladujeme ich v 
tmavej uzatvárateľnej nádobe.

Použitie: Sušené kvety lipy sa naj-
častejšie využívajú na prípravu čaju a to 
tak, že 2 lyžičky sušeného lipového kvetu 
nasypeme do šálky a zalejeme vriacou 
vodou. Odvar necháme prikrytý lúhovať 
10 až 15 minút a následne ho scedíme. Čaj 
popíjame vlažný.

Pozor – neprežeňte to - Bylinky sú 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich však mali 
s rozumom, pretože u každého môžu mať 
iné účinky a aj ich dlhodobé užívanie 
nám môže namiesto očakávanej pomoci 
skôr uškodiť.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Kvitne lipa – využite 
jej prírodnú liečivú silu

» ren
Lipa. zdroj foto pixabay

22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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Letné prázdniny sa aj tento rok začnú 
na Liptove v rozprávkovom duchu. 
Festival ZA7HORAMi už piaty rok pri-
pravuje pre rodiny s deťmi množstvo 
atrakcií, tvorivých dielní a vzdeláva-
cích aktivít. Oslavy 5. výročia tohto 
podujatia budú trvať šesť dní a na 
rozprávkovú krajinu sa zmení až se-
dem rôznych miest po celom regióne.

Liptov sa vďaka podujatiu ZA7HO-
RAMi v dňoch 1. až 4. júla a 9. až 10. júla 
2022 zmení na rozprávkovú krajinu. Do-
movským stánkom tohto časovo najdlh-
šieho rodinného rozprávkového festiva-
lu na Slovensku zostáva Liptovský Ján, 
tento rok však opäť zavíta aj do iných 
lokalít po celom Liptove. A tak to bude 
žiť rozprávkami počas prvých dvoch jú-
lových víkendov aj v Liptovskom Miku-
láši, v Maladinove, Liptovskom Hrádku, 
v Hrabovskej doline a v Jasnej.

Pripravili pestrý program
Veľkí aj malí fanúšikovia rozprávok a 

šťastných koncov sa môžu tešiť na takmer 
štyri desiatky rozprávkových príbehov v 
podaní dvanástich bábkových divadiel 
z celého Slovenska. Piate výročie však 
prídu spolu s nimi osláviť aj tradičné det-
ské hviezdy ako Paci Pac, Spievankovo, 
Sranda Banda, Sníček Hugo, Teáter Ko-
mika a kúzelník Talostan. Organizátori 
pre návštevníkov pripravili množstvo 

interaktívnej zábavy na tému ochrany 
prírody, života a zdravia, deti budú sú-
ťažiť vo finančnej olympiáde, naučia ich 
správne si umývať zuby a športovať. Me-
dzi novinky, ktoré sa určite oplatí vidieť, 
patrí formula a roboti z dielne študentov 
Slovenskej technickej univerzity, roz-
právky z flašinetu, akrobacia v podaní 
majstra sveta vo fitness Michala Barbie-
ra či tanečné vystúpenia psíkov čerstvej 
vicemajsterky sveta v Dog dancingu Mo-
niky Olšovskej. Ťahákom bude určite aj 
prvá morská panna na Slovensku Perla 
Mareena, ktorá deťom poodhalí tajom-
stvá podmorského sveta.

Vstup na podujatie je zdrama.

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu REGION LIPTOV

Najväčší rozprávkový festival 
na Slovensku oslavuje 5. výročie

» ren
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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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Ponúkame realizáciu 
 

v interiéroch a exteriéroch
0917 277 177
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk
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Zľavový kupón vo výške

10% na pobyt



OR22-24 strana- 13

auto-motooravsko

13



OR22-24 strana- 14

SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
14

23. júna 1955
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštát-
na spartakiáda

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@
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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 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
2
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0944 113 140

AKCIA

DO 30. JÚNA

2022

13
 1

2
2

 0
2

14

5
2

-0
0

0
3

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

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

Zavolajte zadarmo


