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Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.12.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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Eladó régebbi 3 sz. családi ház 
Dunaszerdahelyen a 

városközpontban, a Zöldfasor 
utcán.

Ház: 108 m2, telek: 688 m2. 
Ár: 83.500 €

 Tel.: 0905 392 120
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www.agrosam.sk

Karácsonyi dekorációk

Prekrásne
umelé stromčeky,
svetlá a dekorácie
čakajú na Vás u nás

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41 - DOM SLUŽIEB, tel.: 031/562 22 52

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
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SC    27.920 Senecko
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BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom
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6. decembra 1774       
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku 

Výročia a udalosti

7. decembra 1941       
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.skSTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 
n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a    

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity 
v SDV  - DUÁL 18 +, absolventský diplom 
DiS - diplomovaný špecialista   

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom s možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a     
3757 L dopravná prevádzka 

2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K mechanik lietadiel 
01 mechanika 
02 avionika - špecifické zameranie na opravy 
a pilotáž malých lietadiel a dronov  
n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a 
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách 
a finančné zabezpečenie žiaka. 

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón: +421 905 812 277
+421 2 22 20 50 45 
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9. decembra 1990       
Lech Wałęsa bol zvolený za prezidenta 
Poľska. 

Výročia a udalosti
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NESTRÁCAJTE ČAS CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM!

Aktuálne voľné pozície v našej spoločnosti:

Benefity: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky dvoch 
základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec 
zákona

V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na: hr@metrans.sk alebo kontaktujte 
nás na tel. čísle: +421 31 3234 257 alebo na mobilnom tel. čísle +421 918 776 927 

Účtovník/Účtovníčka (prax min. 1 rok v odbore) – nástupný plat 820,-€ brutto
Mechanik zdvíhacích zariadení (požadujeme vyučenie v odbore) - nástupný 

plat 1000,-€ brutto + poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania plne hradené zamestnávateľom

Mechanik strojov (požadujeme vyučenie v odbore) - nástupný plat 790,-€ 
brutto + poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
plne hradené zamestnávateľom

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Predám malotraktor PF62 
kľukovku (50€), predám 
liatinovú masku (60€), 
pluh (50€), rotavátor (60€) 
0948 158 475 TT
»ZIMNÉ KOLESÁ SET na ško-
da FABIA I II III, rozteč 5x100 
Stredová diera: 57,1 vo 
veľmi dobrom stave s hl-
bokým vzorom používané 
len jednu sezónu cca 3000 
km. Dôvod predaja je pre-
daj oboch áut. Mám 15“ na 
TSI, 14 na MPI a HTP. Cena je 
185/60 R14 Kleber Krisalp 
MP2 za 150 a 185/60 R15 
BF Goodritch ETRA ROAD 
za 160-€ Obe sú kvalitné V 
vzory určené do horských 
podmienok a obe dosiahli 
v testoch skvelé výsledky 
preto sme ich kupovali. 
Dobehnete a vyberiete si 
Dunajská Streda 0905 578 
188.
»LIATINOVÉ KOLÁ HYUN-
DAI org. SantaFe veľké 18“ 
7Jx18, 235/60 R18“, všetky 
4 za 450-€ Tel.: 0907 779 
019
»Liatinové disky 14“ org, 
FORD Ka, v zachovalom 
stave, obuté na 165 R14 
zimné skôr na dojazdenie. 
Všetky 4 ks za 120-€
Tel.: 0905 578 188

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Na Motorobot PF62 pre-
dám kľukovku (70), liati-
novú prednú masku (70), 
pluh (70), rotavátor (80). 
TT. Tel.: 0948 158 475

»Mám záujem sa zozná-
miť so sympatickou ženou 
vo veku 40 až 50 rokov, ak 
máš vzdelanie stavebné-
ho smeru určíte nájdeme 
spoločnú reč, ak nie za 
pokus to stojí či nie? Tel.: 
0949 353 896

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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

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

16 ZOZNAMKA    



DS20-49 strana 5

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, GASTRODUNAJSKOSTREDSKO
5

Bol som mladý. Prišiel som do centrá-
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. 
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov. 

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v 
Európe. Trochu ma poznali, robil som u 
nich zopár projektov. Predložil som im 
plán založenia spoločného podniku. Sú-
hlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na 
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast-
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. 
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. 
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove 
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu-
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto-
rých sme boli aj my. 

Odvtedy som nazbieral veľa skúse-
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo-
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí 
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú 
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova-
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori 
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí 
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť 
sa domov. Máme rozpracované projek-
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, 
priemyselných dizajnérov aj odborníkov 
na digitalizáciu, obchod a marketing. 
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a 
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple-
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by 

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci 
mi uverili, naši nie. 

Nevzdychám, nenariekam, nesťa-
žujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny, 
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky. 
Majú úspešné podniky aj vysoký do-
máci národný produkt. A sú aj krajiny, 
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cu-
dzím podnikom. Štát nemá zasahovať 
do podnikania. Mal by však vytvárať 
podmienky na to, aby sa dobré nápady 
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôz-
ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im 
mohol poskytnúť servis ako to býva v 
zahraničí - posúdiť nápad z technického 
a obchodného hľadiska, pomôcť s proto-
typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia 
využiteľná v danej krajine, alebo by sa 
mohla predať do sveta. 

Štát by mal pomáhať šikovným 
ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
uveria - na-
príklad do 
Nemecka.

Nemci mi uverili, naši nie

» Ján Košturiak

sa ich 
arodili 
sveta. 
everí
m ľu-
o ľudia 

im

Možnosť dať sa otestovať zadarmo an-
tigénovými testami na ochorenie CO-
VID-19 v súčasnosti ponúkajú aj viaceré 
regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ). 

„Rozširovanie siete už dnes fungujúcich 
antigénových odberových miest po celom 
Slovensku má veľký zmysel. Ochrana zdra-

via jednotlivca je veľmi podstatná, preto 
bude dôležité, aby možnosť antigénového 
testovania využilo čo najviac ľudí. Epide-
miologická situácia na Slovensku a v oko-
litých krajinách je stále vážna. Pomocou 
antigénových testov dokážeme identifiko-
vať najviac infekčné osoby, pričom sa ľudia 
rýchlo dozvedia výsledok,“ povedal hlavný 
hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Antigénové odberové miesta zriaďujú aj 
regionálne úrady verejného zdravotníctva

» Zdroj: UVZ SR      Tabuľka: UVZ SR

Okres Adresa Prevádzka

Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská 
Bystrica 

PON, STR, PIA, 12:00 - 15:00 (od 
30.11.2020)

Bardejov Kuzmányho 18, Bardejov PON, STR, PIA 09:00 - 12:00

Dolný Kubín Nemocničná 1944, Dolný Kubín PON – ŠTV 8:00-12:00, 13:00 -15:00; 
PIA do 14:00

Galanta Hodská 2352/62, Galanta PON - PIA 9.00 – 12.00
Komárno Mederčská 39, 945 01 Komárno PON - PIA: 8:00 - 11:00

Košice
Kúpalisko Červená hviezda Staničné 
námestie 5, Košice PON - PIA: 8:00 - 12:00

Levice
Komenského 3186/4, Levice -                                                                   
prístrešok pred  vstupom do budovy z 
vnútornej strany dvora

PON, STR, ŠTV: 9:00 - 12:00

Lučenec Ulica A. Petőfiho č. 1, RÚVZ Lučenec PON, STR, PIA 09:00 - 12:00
Martin  Ul. Kuzmányho 27, Martin, budova B UTO 08:00 – 10:00; ŠTV 08:00 – 10:00

Michalovce S. Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce
PON:   9:00 – 12:00
STR:   12:00 -  16:00
PIA:    9:00 – 12:00

Nitra Damborského 15, Nitra PON, STR 08.00 – 11:00

Poprad
ul. Zdravotnícka 3525/3, 058 01 
Poprad PON, STR, PIA 09:00 - 12:00

Prešov
Jána Hollého 5, Prešov (adresa RÚVZ 
Prešov) PON, STR, PIA 09:00 - 12:00

Prievidza Nemocničná 8, Bojnice UTO, STR, ŠTV 08:00 - 12:00
Rimavská 
Sobota

stan, Sama Tomášika 14, Rimavská 
Sobota UTO, ŠTV 10:00 - 14:00

Rožňava Špitálska 3, Rožňava UTO, ŠTV 14:00 - 16:00
Spišská Nová 
Ves

A. Mickiewicza 6 Spišská Nová Ves PON, STR, PIA 13:00 - 15:30

Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 1, 064 01 Stará 
Ľubovňa

UTO 7:30 - 11:30
ŠTV, PIA 7:30 – 10:30

Svidník ul. Sov. Hrdinov 79, Svidník UTO, ŠTV 09:00 - 11:00
Trebišov Jilemnického 3370/2, Trebišov UTO, ŠTV, SOB 09:00 - 12:00

Trenčín
RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 
Trenčín PON, STR, PIA 8:00 -  12:00

Trnava Halenárska 23, 917 01 Trnava PON, STR, ŠTV 8:00 – 11:00
Veľký Krtíš Banícka 679, Veľký Krtíš PON - PIA 13:00 - 15:30

Žiar nad Hronom
Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad 
Hronom PON - PIA 09:00 - 11:00
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8. decembra 1987    
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadro-
vých zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

Výročia a udalosti
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O dotáciu na vybudovanie elektrona-
bíjacích staníc je možné požiadať do 
konca roka.

Termín na predkladanie žiadostí na 
vybudovanie verejne prístupných elek-
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu 
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá-
ujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred-
kladať až do 31. decembra 2020. 

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh 
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré 
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj 
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom 
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu 
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro-
mobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre-
miér a minister hospodárstva Richard 
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené organizácie môžu získať dotá-
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej 
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich 
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať 
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna 
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. 
V závislosti od projektu môže samosprá-
va získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní 
žiadatelia budú mať pol roka od nado-
budnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na realizáciu projektu. 

Výzva s presnými podmienkami 
podpory je zverejnená webovej strán-
ke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-
-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpo-
vede na najčastejšie otázky týkajúce sa 
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie 
sú zverejnené aj na stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry 
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje 
- https://www.siea.sk/podporne-progra-
my/podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-
-roku-2020/. 

Na Slovensku je aktuálne zaregis-
trovaných viac ako 3 000 elektrických a 
plug-in hybridných elektrických osob-
ných vozidiel. V súvislosti s podporou 
elektromobility rezort hospodárstva po-
kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu 
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej 
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz 
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vy-
platených už bolo cez 2,6 milióna eur. 

Žiadajte o dotáciu 
na elektronabíjacie stanice

» red

Envirorezort verí, že dosiahne so Zvä-
zom chovateľov oviec a kôz dohodu, 
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochra-
ny prírody.

Ministerstvo životného prostredia, 
po minulotýždňovom prijatí delegácie 
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), 
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká-
cii s jej zástupcami. Minister životného 
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že 
nemôžu očakávať kompenzácie za škody 
vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

„Pre ministerstvo zostáva prioritou 
zachovanie spásania trvalo trávnatých 
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny 
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis-
ter životného prostredia Ján Budaj na 
margo rokovaní. Ich výsledkom má byť 
také znenie vyhlášky k zákonu o ochra-
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí 
ochranu vlka dravého, ale neublíži hos-
podárskym zvieratám. Jednou z prvých 
kompromisných tém má byť odklad 
požiadaviek týkajúcich sa veku pastier-
skych psov.

Vedenie envirorezortu si veľmi dob-
re uvedomuje, že niektoré naozaj efektív-
ne opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. A 
práve preto aktívne presadzuje, aby pri 
nastavovaní spoločnej poľnohospodár-
skej politiky na nadchádzajúce finančné 
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

nej miere využilo prostriedky pre pod-
poru chovateľov hospodárskych zvierat. 
Vrátane príspevkov na preventívne opat-
renia smerované k zabráneniu vzniku 
škôd. „Na tento zámer dostávame z ra-
dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom 
sme informovali aj agrorezort,“ uviedol 
minister Budaj. Pozitíva celého projektu 
na základe vlastnej praxe opisuje Michal 
Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď 
sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo, 
už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on 
ušiel so stiahnutým chvostom,“  vraví 
farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu pri-
blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach 
ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú 
korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj 
to, že začnú brechať, bača sa zobudí, od-
páli petardu a vlci utečú. 

MŽP SR pokračovalo v stretnutiach 
s dotknutými pripomienkujúcimi sub-
jektami až do  30. novembra 2020, kedy 
uplynie lehota pripomienkovania.

Slovensko musí podporovať 
chovateľov hospodárskych zvierat

» red
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Sociálna poisťovňa informuje, že 
s účinnosťou od 1. januára 2021 do-
chádza k zmene dôchodkového 
veku poistencov (žien aj mužov) na-
rodených v rokoch 1957 až 1965, ak 
sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

V súčasnosti platí, že ak ste pois-
tencom a zároveň poberateľom invalid-
ného dôchodku alebo výsluhového dô-
chodku alebo za Vás platí poistné štát, 
k úľavám na poistnom alebo k zmene 
v platení poistného štátom z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku dochá-
dza dňom, ktorý Sociálna poisťovňa 
určila ako deň dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, najskôr dňom jeho určenia. 
Za účelom včasného určenia dôchod-
kového veku dotknutým poistencom 
Sociálna poisťovňa v predstihu zasiela 
tlačivo, vyplnením ktorého vie Sociál-
na poisťovňa v predstihu určiť v súlade 
so zákonom dôchodkový vek týchto 
poistencov, a to s prihliadnutím na vy-
chované deti.

V súvislosti so zmenou dôchodko-
vého veku od 1. januára 2021 platí na 
účely úľav na poistnom, resp. trvania 
dôchodkového poistenia plateného 
štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred 
1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia 
dôchodkového veku pred 1. januárom 
2021, deň určenia dňa dovŕšenia dô-
chodkového veku zostáva zachovaný, 

ak po 31. decembri 2020, avšak podľa 
zákona účinného od 1. januára 2021 
by dovŕšenie dôchodkového veku bolo 
pred 1. januárom 2021, za deň určenia 
dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa 
považuje 1. január 2021.

V praxi uvedené znamená, že ak 
Sociálna poisťovňa určila dotknutým 
poistencom ešte v tomto roku (do 31. 
decembra 2020), že dôchodkový vek 
dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa 
novej právnej úpravy by dôchodkový 
vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň 
určenia dôchodkového veku v súlade 
s novou právnou úpravou je 1. január 
2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo 
poistenci – poberatelia invalidného dô-
chodku alebo výsluhového dôchodku 
odvody s úľavami na poistnom alebo 
dôjde k zmene v platení dôchodkového 
poistenia štátom.

Zmena dôchodkového veku 
od 1. januára 2021 

» Zdroj: SP
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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tel.: +421 905 428 026 ; +421 918 668 042
e-mail: prowind@nextra.sk
adresa: Športová 1198/26, 929 01 Dunajská Streda

V ý r o b a
montáž

-45%
- kvalitný nemecký profilový systém: ALUPLAST 
- kovanie: ROTO
- BEZPLATNÁ cenová kalkulácia

PLASTOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

KAMENO-PRODUKT ROHOVCE 158O PRODUKTO PROODODUKUKTTT RORORO

25. rokov na trhu

Bezkonkurenčné ceny!

Výroba a montáž na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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