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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
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OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
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ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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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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AUTO-MOTO PREDAJ 01 
»Predám novú nerozbalenú 
elektrickú Babetu na splát-
ky, dojazd 60km, nie je po-
trebné vodičské oprávnenie 
ani techničák. Doveziem po 
celom Slovensku. Možno 
splácať aj na splátky od 
20 € mesačne. T.č.: 0903 
752 333

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03
»1-izb. byt, Ľadoveň, 85.000 
€. T.č.: 0917 650 188
»3-izb. byt, Turany. T.č.: 
0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04 
»1-izb. byt, 1 osoba do 58 
rokov, nefajčiar. T.č.: 0950 
780 094
»Prenajmem 1-izb. byt pre 1 
osobu, 0902 965 109 

REALITY INÉ 07
»Hľadám pozemok do 
500m2 v MT a okolí na stav-
bu chaty. T.č.: 0907 547 733
»Kúpim starší RD. T.č.: 0918 
815 152
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10  

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

04 BYTY / prenájom 

01 AUTO-MOTO / predaj          

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

Pošlite SMS na číslo  8866 v 
tvare: RPmedzera MT medzera
Číslo rubrikymedzera Text

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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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  
Exolon 4/10 číra  

Exolon 2/10 2UV biela  
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  
Exolon 7/16 BF bronz  

PC Trapéz 76/18 bronz  
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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MOBILNÝ GÁTER
porez drevnej guľatiny, kmeňov, dreva na fošne 

- dosky u vás na pozemku,v lese, v urbariáte 
bez nutnosti prevozu kmeňa. 

Max. priemer kmeňa 190cm.               0911 174 470
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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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Gril máte na sezónu nachystaný a 
chcete sa pustiť do prípravy chut-
ných špecialít? Pamätajte nie len na 
výber vhodných surovín, ale aj na 
zdravie vašej rodiny.

Nepodceňte výber 
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie ste-
hno, bravčová krkovička či panenka, 
kuracie prsia bez kože, kuracie krídel-
ká ale aj vykostené kuracie stehná. Z 
rýb siahnite po čerstvom lososovi ale-
bo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila 
cuketa, baklažán, kukurica, paprika 
aj paradajky. Svoje miesto na grile si 
však získava aj ovocie. Výborne sa ho-
dia broskyne či slivky. Všetky suroviny 
je vhodné pred grilovaním marinovať. 
Pokrmy tak získajú na chuti.

Náš tip: Suroviny pripravené na 
grilovanie vyberte z chladničky dve 
hodiny pred grilovaním, aby dosiahli 
izbovú teplotu. Po tom, ako mäso vybe-
riete z grilu, nechajte ho ešte pár minút 
uložené na teplom mieste, až potom ho 
krájajte a podávajte.

Myslite aj na svoje zdravie
Ak grilujete na príliš silnom ohni 

a dyme, vznikajú pri príprave vašich 

pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak po-
zorujete na jedle príliš tmavé a spálené 
časti, rozhodne ich pred konzumáciou 
z pokrmov odstráňte.

Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku 
môžete aj tak, že budete pri grilovaní 
používať na to určené perforované mis-
ky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších 
druhov zeleniny, ktorá by sa inak moh-
la pripaľovať.

Nezabúdajte!
Na gril neukladajte surové mäso 

vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou 
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej 
dosky či používaného náradia. Vyčleň-
te si zvlášť náradie na surové a osobitne 
na už hotové mäso.

Ako na zdravé grilovanie

» ren
zdroj foto moerschy pixabay

INZER
CIA

martin
sko@

regio
npres

s.sk

INZER
CIA

0902  524 957, 0905 423 331
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18. jún 1815
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bona-
parte definitívne porazený

Výročia a udalosti
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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
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0944 113 140

AKCIA

DO 30. JÚNA

2022
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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


