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POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

č. 2 / 13. január 2023 / 27. rOčnÍK

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Moštenec, 
Milochov, Orlové, Podmanín, Považská 
Bystrica, Považská Teplá, Považské Pod-
hradie, Praznov, Šebešťanová, Dolný 
Lieskov, Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udiča, Horné 
Kočkovce, Hrabovka, Nosice, Púchov, Be-
luša, Dolné Kočkovce, Horovce, Lednické 
Rovne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horný 
Lieskov, Jasenica, Papradno, Stupné, 
Dohňany, Dolná Breznica, Lúky, Lysá pod 
Makytou, Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

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
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim dychové nástro-
j e , h e l i g o n k u , a ko r d e ó -
n,husle.0915876860

»ZENA ZENA HLADA MUZA 
NA VZTAH OD 39 R DO 43 R 
PB AJ DEDINY 0907141693
»ponukam lasku ze-
ne0915036916

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

07 REALITY / iné       

02 AUTO-MOTO / iné 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

13 RôZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj        

14 RôZNE / iné    

Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren
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• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

0948 012 507www.profikominy.sk
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 PROTIPOŽIARNE DVERE
V ponuke máme aj
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21. januára 1976    
prvý komerčný let nadzvukového Concor-
du.

22. januára - 1905      
krvavá nedeľa v Petrohrade.

Výročia a udalosti
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www.okjm.sk

tel.: +421 914 333 202

KOMFORTNÁ
PREPRAVA OSÔB

• LETISKOVÁ DOPRAVA
• FIREMNÁ DOPRAVA
• AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. 
štátom schengenského priestoru, v 
rámci ktorého je možný voľný pohyb 
osôb a tovarov bez kontrol na vnútor-
ných hraniciach. Rozšírenie schengenu 
prináša výhody aj pre občanov Sloven-
ska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbe-
ná dovolenková destinácia. Kontroly na 
hraničných priechodoch Chorvátska s 
Maďarskom a Slovinskom sú od januára 
zrušené. Rovnako nebude treba zamie-
ňať si peniaze.

Cestovanie turistov do tejto prímor-
skej krajiny sa tak stáva výrazne jedno-
duchšie a bez zdržania na hranici. „Vstup 
Chorvátska do schengenského priestoru 
znamená pre občanov Slovenska, že už sa 
nebudú musieť podrobiť hraničným kon-
trolám a kontrole cestovných dokladov, 
ak budú prekračovať chorvátsko-maďar-
skú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže 
prejazd cez hranice bude voľný,“ povedal 
minister vnútra Roman Mikulec. V leteckej 
doprave sa vstup Chorvátska do schengen-
ského priestoru prejaví až od 26. marca 
2023, čo súvisí so zmenou zimného letec-
kého poriadku na letný letecký poriadok.

Ministerstvo vnútra zároveň upo-
zorňuje občanov, že pri vycestovaní do 
zahraničia je potrebné mať so sebou ces-
tovný doklad. To platí naďalej aj v prípade 
Chorvátska. Hoci v rámci štátov schenge-
nu sa kontroly na vnútorných hraniciach 

nevykonávajú, povinnosťou občanov 
Európskej únie je, aby sa na území iných 
členských štátov EÚ dokázali preukázať 
cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom s fotografiou tváre. Vlastný 
doklad musia mať aj deti.

Voľný pohyb v spoločnom európ-
skom priestore je jeden z najväčších be-
nefitov Európskej únie, ktorý každodenne 
pociťujú milióny ľudí. Členstvo v schen-
gene je založené na dôvere, je výsledkom 
splnenia náročných kritérií, prináša vý-
hody, ale aj záväzok rešpektovania pra-
vidiel vrátane prísnej ochrany vonkajších 
hraníc schengenského priestoru a spolu-
práce policajných zložiek. Chorvátsko po 
vstupe do schengenu tak musí dôsledne 
vykonávať kontroly na svojich vonkajších 
hraniciach so Srbskom, Bosnou a Her-
cegovinou a Čiernou Horou na základe 
schengenských pravidiel, aby sa zaistila 
bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v 
rámci schengenského priestoru.

Od vstupu Chorvátska do schengenské-
ho priestoru ostatné členské štáty tohto 
spoločného priestoru uznávajú jej víza a 
povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym 
príslušníkom tretích krajín.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša 
pre dovolenkárov vstup Chorvátska do 
eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým 
nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve 
tejto krajiny.

Cestovanie do Chorvátska 
sa zjednoduší

» ren

19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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Váš realitný maklér

pre túto oblasť

Rudolf Sádecký

      +421 911 584 907
      rudolf.sadecky@re-max.sk

      Mlynská 310/39 

      (Dolný Mlyn)

      911 01  Trenčín - Opatová

      www.re-max.sk/extra

REALITNÉ SLUŽBY, AKÉ SI ŽELÁTE

Pomáhame Vám 

vytvoriť pocit domova
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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