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InZErCIa
0910 392 751

16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti

Kamenárstvo KAMPOL
Oravská Lesná

Ponúkame kompletné kamenárske práce
z prírodného kameňa (pomníky, parapety,

schody, hrobky, urny, ....)

0908 910 437
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www.kampol.sk
polec@centrum.sk

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, 
Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Pod-
biel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Chlebni-
ce, Sedliacka Dubová, Horná Lehota, 
Oravský Podzámok, Medzibrodie 
nad Oravou, Bziny, Veličná, Revišné, 
Oravská Poruba, Párnica, Istebné, 
Žaškov, Vyšný Kubín, Jasenová, Ze-
mianska Dedina
+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, 
Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, Leš-
tiny, Osádka, Malatiná
+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, 
Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská 
Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá 
Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Slávka Sigetová  0908 792 859

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.
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DISTRIBÚCIA (34.980 domácností)

„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

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

Výročia a udalosti
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auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

záhrada a zverinec
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka.Odchova-
né vbyte,v čistote . Zaoč-
kované, čip,preukaz 0911 
376672

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, KULTÚRA Najčítanejšie regionálne noviny
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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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Občianska
riadková 
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

/Sihelné – Bziny – Beňadovo – Zákamenné - 
Zázrivá - Jasenová – Pucov – Babín - Oravská 
Lesná/ - Nastal čas plesov a konečne bez kovido-
vých obmedzení. Mnohé obce s radosťou organi-
zujú pre svojich občanov a hostí zábavu s dobrou 
hudbou do tanca, chutným pohostením, bohatou 
tombolou a pestrým programom. Výborne sa už 
zabávali v Sihelnom a v Bzinách, 28. januára sa 
tešia na 7. Obecný fašiangový ples so skupinou 
Anonym v Beňadove a na vychýrený 26. Obecný 
ples v Zákamennom. Na jubilejnom 20. Reprezen-
tačnom plese turizmu v Zázrivej 3. februára vystú-
pi spevák Peter Nagy a do tanca budú hrať aj Tip 
Top Band Skalica a Terchovská muzika Pupov. 
Vstupenky predáva Konzum Zázrivá. Dídžej Choz-
ze bude hrať do tanca 3. februára na 10. plese obce 
Jasenová, na Reprezentačnom plese obce Pucov sa 
11. februára postará o zábavu dj Jozef Kozák a na 
19. Fašiangovom plese obce Babín budú hostí baviť 
dj Little John a Števo Hruštinec. V Oravskej Lesnej 
pozývajú 18. februára na Rodinný batôžkový ples, 
vstupenky predáva obecná knižnica a v batôžku si 
treba priniesť občerstvenie a dobrú náladu. 

/ww ocu, or/  

/Zákamenné/ - Obec Zákamenné, ako správca 
dane, bude distribuovať rozhodnutia miestnych 
daní a poplatku za komunálne odpady elektronic-
kým spôsobom. Ak občan nebude mať zriadenú a 
aktívnu elektronickú schránku, rozhodnutie mu 
príde poštou. Obec upozorňuje, že ide o elektronic-
kú schránku zriadenú prostredníctvom webovej 
stránky ww.slovensko.sk s použitím občianskeho 
preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie. 

/ww ocu, or/

/Oravské Veselé/ - Darcovský odber najvzácnej-
šej tekutiny „Veselovská kvapka krvi“ sa uskutoč-
ní v obecnom kultúrnom dome 16. januára 2023 od 
8.00 do 10.00 hodiny. 

/ww ocu, or/

/Bobrov/ - Výťažok z benefičného Trojkráľového 
koncertu v Bobrove venovali organizátori rodine, 
ktorá na štedrý deň vyhorela. Vystúpili na ňom 
bobrovské deti, ktoré navštevujú základné ume-
lecké školy a chrámový zbor z Bobrova. Obecný 
úrad v Bobrove v spolupráci s Farským úradom 
zorganizovali aj finančnú zbierku pre spoluobča-
nov, ktorým rodinný dom poškodil požiar. Obča-
nia prejavujú solidaritu a pomoc tejto rodine. 

/ww ocu, or/

/Rabča/ - Vo viacerých goralských obciach sa aj 
tohto roku šiesteho januára rozozvučali tradič-
né hudobné nástroje a odzneli goralské piesne 
a koledy. Zazneli presne o 12.05 hodine ako silný 
odkaz duchovnej kultúry goralov udržiavanej po 
stáročia. V rámci krátkeho kultúrneho programu 
odznela aj spoločná deklarácia goralov Slovensku 
a Európe. Goralská kultúra je zapísaná v zozname 
slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva. 

/ww, ocu, or/

/Dolný Kubín – Istebné - Liesek/ - Dorastenec-
kého halového futbalového turnaja O pohár sta-
rostu obce Istebné sa v Dolnom Kubíne zúčastnilo 
12 družstiev. Víťazom 14. ročníka podujatia sa stali 
dorastenci Liesku a boli príjemným prekvapením. 
Turnaj organizovalo športové združenie OR-LI. 

/ww, or/

/Jasenová – Štefanov nad Oravou/ - S veselo-
hrou z dedinského prostredia o láske a lakomosti 
podľa predlohy Jozefa Hollého „Kubo“ sa v prepl-
nenej sále OÚ v Jasenovej predstavila Divadelná 
spoločnosť VENDO zo Štefanova nad Oravou. 

/ww ocu, or/

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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

0948 012 507www.profikominy.sk
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Nachladnutie v tomto období 
sprevádza častokrát aj nepríjemná 
bolesť hrdla. Ak nemáte iné ťaž-
kosti, nemusíte hneď siahať po tab-
letkách, pomôcť môžu aj bylinky. 
Pripravte si z nich účinné kloktadlá. 

Mnoho ľudí sa v súčasnosti spolieha 
na silu liečivých bylín. V prípade na-
chladnutia či bolestí hrdla sa ponúka 
hneď viacero z nich. Uľaviť môže klok-
tadlo pripravené z repíka či šalvie.

Repíka lekársky - kloktadlo
Pre svoje protizápalové účinky sa 

repík používa ako účinné kloktadlo pri 
zápaloch v ústnej dutine. Kloktadlo si 
pripravíte tak, že jednu až dve poliev-
kové lyžice sušeného repíka lekárskeho 
vložte do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej 
vody a prikryte tanierikom. Nechajte 
lúhovať 10 minút a potom preceďte. 
Vlažný odvar kloktajte viackrát denne. 
Pripravujte si ho vždy čerstvý.

Šalvia lekárska - kloktadlo
Šalvia podporuje hojivé procesy 

kože, slizníc a ich obranyschopnosť. 
Pre jej protizápalové a protibakteriálne 
účinky sa podobne ako repík používa v 
ľudovom liečiteľstve ako kloktadlo. Dve 

lyžičky sušenej šalvie lekárskej vložte 
do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a 
prikryte tanierikom. Nechajte lúhovať 
10 minút a potom preceďte. Vlažný od-
var kloktajte viackrát denne. Pripravuj-
te si ho vždy čerstvý.

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 na-
miesto očakávanej pomoci skôr uško-
diť. Ak máte pochybnosti alebo užívate 
lieky, poraďte sa o vhodnosti použitia 
byliniek s lekárom alebo lekárnikom. 
Opatrní buďte aj v prípade malých detí 
a tehotných žien.

Bylinky na boľavé hrdlo

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay

17. január 1377            
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avigno-
nu do Ríma.

Výročia a udalosti INZERCIA

0907 727 203
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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20. januára 1958              
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti
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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
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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. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com

8
7
-0
0
0
4


