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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

• PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

Tovar vydáme po objednaní
 0917 758 716

Tovar vydáme po objednaní
 0917 758 716
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PREDAJ SUDOVÉHO VÍNA 
TOPOĽČIANKY 

• KÁVA so sebou 
• doplnkový tovar

- nájdete nás pri Lidli vedľa DM drogérie

Tešíme sa na Vašu návštevu.

NOVÁ TRAFIKA

P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
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Továrenská 8, ZLATÉ MORAVCE,  +421 910 307 707

SKLADOM MODELY 
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je po rozsiahlej rekonštrukcii opätovne 
otvorená. Prijíma objednávky na pestovateľské 

pálenie ovocia na mesiace január, február a marec 
2021. Minimálne množstvo kvasu pre začatie 
pálenia je 180 l, maximálne množstvo kvasu 

pre 1 proces pálenia je 350 l. 

V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte 
na tel. čísle 0908 473 010 alebo prostredníctvom 

e-mailu na stevojozef@gmail.com.

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)

Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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BEZPLATNÁ MOBILNÁ SKARTÁCIA
OD 300 KG

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
• Mobilný výkup papiera od 300 kg 
• sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

ZBER 
AUTOBATÉRIÍ.

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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OUTLET a SECOND HANDOUTLET a SECOND HAND

Široký sortiment odevov
kvalitných módnych zna iek

DÁMSKE – PÁNSKE – DETSKÉ
OBLE ENIE

MÓDNE A BYTOVÉ
DOPLNKY

w w w . f a c e b oo k .c om / ou t l e t ga l er i a z m /

Široký sortiment odevov
kvalitných módnych zna iek

DÁMSKE – PÁNSKE – DETSKÉ
OBLE ENIE

MÓDNE A BYTOVÉ
DOPLNKY

w w w . f a c e b oo k .c om / ou t l e t ga l er i a z m /

Široký sortiment odevov
kvalitných módnych zna iek

DÁMSKE – PÁNSKE – DETSKÉ
OBLE ENIE

MÓDNE A BYTOVÉ
DOPLNKY

w w w . f a c e b oo k .c om / ou t l e t ga l er i a z m /

O D Teko v, 1. POSCHODIE, Hviezdoslavova 41, Zlaté MoravceO D Teko v, 1. POSCHODIE, Hviezdoslavova 41, Zlaté Moravce K
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk

Pozdravujem vás, vážení čitatelia, 
všimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To 
nie je iba symbolika, to je veľmi prí-
jemná skutočnosť.

Mnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - 
prežívajú smutné dni, vlastne už týždne 
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné 
tragédie či smútok nad odchodom pria-
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým 
dá vyrovnať.

Ide mi o taký ten zvláštny druh 
smútku, ktorý sme doteraz asi nepo-
znali. Smútok z nedostatku osobnej 
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s 
priateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá 
ani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi 
vzdialenej perspektívy na lepšie časy.

Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. 
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s 
bezcitnými nič nepohne.

Skúsme sa tomu všetkými silami 
vzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca 
strach mimoriadne negatívne ovplyvňu-
jú kondíciu nášho imunitného systému. 
Náš celkový zdravotný stav dostávajú 

nedobré nálady do ohrozenia vonkajší-
mi vplyvmi.

Netrúfam si nahrádzať odborníkov 
z oblasti imunológie, psychológie a psy-
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbú-
rime proti tej tme v nás, veľmi si ublíži-
me. Preto to skúšajme, robme pokusy, 
ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme 
sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme, 
mobil má každý a správy sú zväčša za-
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa 
máš?”

Doprajme si endorfíny - hormóny 
šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu, 
potešme sa upratovaním v starej ška-
tuli plnej ešte starších ro-
dinných fotografií, “pá-
chajme” dobro, je ho tak 
málo okolo nás.

Všetko, len nebuďme 
smutní, pekný a trošku 
veselší týždeň, váže-
ní naši čitatelia!

S pozdravom 

Nebuďme smutní

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti

21. januára 1976    
prvý komerčný let nadzvukového Concor-
du.

22. januára - 1905      
krvavá nedeľa v Petrohrade.

Výročia a udalosti
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Elektroinštalácie
Priemyselná elektroinštalácia vo výrobných 
halách, elektroinštalácie strojov a zariadení

Elektroinštalácia v rodinných domoch a bytoch
ZimTech s.r.o., M.R. Štefánika 565/40, Tesárske Mlyňany

web: www.zimtech.eu, mail. info@zimtech.eu 
mobil: 0904 272 825

Povinné očkovanie upravuje zákon a vyhláška. 
Jeho účelom je zabrániť závažným priebehom 
infekcií a ich následkom, prerušiť proces šíre-
nia infekcií a znižovať riziko vzniku epidémií.  

Upravuje zákon povinnosť očkovať?
Ústava SR v čl. 40 upravuje právo každého na 
ochranu zdravia. V čl. 13 ods. 1 písm. a) zase 
stanovuje, že povinnosti možno ukladať zá-
konom alebo na základe zákona, v jeho me-
dziach a pri zachovaní základných ľudských 
práv a slobôd. Povinnosť podrobiť sa povinné-
mu očkovaniu je zakotvená v § 51 ods. 1  písm. 
d) zákona o ochrane zdravia a na ňom nadväzu-
júcej vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorá v § 
5 rozlišuje jednotlivé druhy očkovania. Príloha 
č. 2 k uvedenej vyhláške ďalej uvádza zoznam 
ochorení, proti ktorým sa povinne očkujeme, 
nakoľko boli v minulosti príčinou celosveto-
vých epidémií.

Hrozí v prípade porušenia uvedenej povin-
nosti pokuta?
V prípade ak sa nepodrobíte povinnému očko-
vaniu, možno Vám uložiť pokutu v súhrnnej 
výške 331 eur, nakoľko ide o priestupok na úse-
ku verejného zdravotníctva v zmysle § 56 ods. 
1 písm. a) zákona o ochrane zdravia.

Môže nastať situácia, že plošné očkovanie 
proti Covid-19 bude povinné?
Teoreticky áno, ak by sa očkovanie proti Co-
vid-19 zaradilo medzi povinné očkovanie v 
zmysle vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. Násled-
ne by sa na takéto očkovanie vzťahovala aj 
pokuta v súhrnnej výške 331 eur.

Je povinné očkovanie protiústavné?
Hoci žiadne preventívne opatrenie v oblasti 
medicíny nezachránilo viac životov ako vak-
cinácia, dnes ju značná časť populácie pod-
ceňuje alebo ju celkom odmieta! Argumentujú 
tým, že očkovanie na základe vyhlášky a nie 
zákona je protiústavné, pretože nikoho nemož-
no nútiť k splneniu povinnosti, ktoré zákon ne-
ukladá; každý ma právo na život a na ochranu 
zdravia, pričom tieto ústavou garantované prá-
va sú práve očkovaním ohrozené.
Našťastie ESĽP a aj Ústavný súd SR majú na uve-
denú problematiku iný názor. Druhý menova-
ný vo svojom náleze  PL. ÚS 10/2013- 146 zo dňa 

10.12.2014 vyslovil:  „Keďže ide o otázky vysoko 
odborného charakteru a vzhľadom na často 
enormný rozsah upravovanej problematiky, nie 
je vhodné tieto otázky upravovať v samotnom 
zákone. Takáto úprava by viedla k neúmerné-
mu nárastu rozsahu textu zákona, čo by často 
mohlo viesť k jeho neprehľadnosti“. K ďalšej 
argumentácii proti očkovaniu uvádza nasle-
dovné: „Povinné očkovanie (a očkovanie ako 
také) je zásahom do integrity človeka. Avšak 
účelom a dôsledkom povinnosti podrobiť sa po-
vinnému očkovaniu nie je ukončenie života ale-
bo priama hrozba jeho ukončenia, ale naopak, 
účelom je život chrániť a predchádzať vzniku a 
šíreniu prenosných a smrteľných ochorení“.

Môžeme podať žiadosť, resp. žalobu o ná-
hradu škody v prípade negatívnych následkov 
očkovania?
Vedľajšie účinky sú ojedinelé, ale ak sa ob-
javia, štát nepreberá žiadnu zodpovednosť, 
pretože v našej legislatíve neexistuje zákon o 
odškodňovaní vedľajších účinkov očkovania. 
Samozrejme, žalobu je možné podať, ale do-
kazovanie bude zdĺhavé a náročné. Tiež upo-
zorňujem, že na Slovensku takýto súdny spor 
nikto nevyhral. 

Záver - Aj keď je zdravie vecou každého jed-
notlivca, verejné zdravie je celospoločenská 
záležitosť týkajúca sa každého jej člena, preto 
v záujme ochrany verejného zdravia zákono-
darca môže zavádzať opatrenia na predchá-
dzanie ochoreniam, ktoré okrem iných zahŕ-
ňajú aj opatrenie na predchádzanie vzniku 
a šírenia prenosných ochorení, a to formou 
osobitného a mimoriadneho očkovania, očko-
vania pri úrazoch, poraneniach a nehojacich 
sa ranách, očkovania pred cestou do zahrani-
čia, atď.

Ak sa Vám článok páčil a potrebujete po-
radiť v inej oblasti, 
využite bezplatné 
právne poradenstvo 
Advokátskej kancelá-
rie CIMMERMANN, 
s.r.o. prostredníctvom 
portálu: https://www.
zlatemoravce.info/
pravna-poradna/

Právne okienko: 
Je povinné očkovanie protiústavné?

» JUDr. Michal Cimmermann, poslanec MsZ Zlaté Moravce 80
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Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

 - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME

K VÁM DOMOV
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

255€

0911 041 654 Cena platí do  31.12.2021

415€

275€

460€

DREVO
EXPRESS

80
12
10
00

8

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

Výročia a udalosti
18. januára 1903             
prvý transatlantický rádiový prenos.

Výročia a udalosti 20. januára 1958              
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521
Kúpim Moped Babetu Jawu 
Pionier a staré auto Škoda 
0918 383 828

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starú vzduchovku, 
socialistické hračky 0905 
651 837
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Hľadám spoľahlivú osobu 
na nepravidelný doprovod k 
6 ročnej prváčke do školy a 
zo školy v Červenom Hrádku. 
Platba dohodou. 0910 930 
248

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
» 51 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 7Or. 
ZM a okolie 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Daň z motorových vozidiel netreba 
riešiť v januári 2021, lehota sa posú-
va na marec.

V roku 2021 sa lehoty menia.
Daňovník (fyzická alebo právnická 

osoba), ktorý v roku 2020 používal vo-
zidlo:
• kategórie L, M, N alebo O,
• evidované v Slovenskej republike,
• na podnikanie alebo inú samostatnú 
zárobkovú činnosť,
• má povinnosť podať daňové prizna-
nie k dani z motorových vozidiel, a to 
po skončení zdaňovacieho obdobia.

Spravidla je lehota na podanie da-
ňového priznania k dani z motorových 
vozidiel do 31. januára po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, t. j. napr. za 
rok 2020 by bola do 31. januára 2021. 
Nakoľko však v novembri 2020 bola 
schválená novela zákona č. 361/2014 Z. 
z. o dani z motorových vozidiel v znení 
neskorších predpisov, mení sa lehota 
na podanie daňového priznania k dani 
z motorových vozidiel, a to u daňovní-
kov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa 
začínajú najskôr 1. januára 2020 a kon-
čia najneskôr 28. februára 2021. Uvede-
ní daňovníci sú povinní podať daňové 
priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021.

Upozorňujeme, že daň z motorových 
vozidiel za rok 2020 je splatná v termíne 
na podanie daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel, t. j. do 31. marca 
2021 u vyššie uvedených daňovníkov.

Zároveň aj na tomto mieste pripomí-
name, že od januára 2021 sa mení výš-
ka odvodov do sociálnej a zdravotnej 
poisťovne,Sumy v novej výškemusia 
byť uhradené do 8. februára 2021.

Zdravotná poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro, takže 
minimálne mesačné zdravotné odvody 
vzrastú z 70,91 eura na 76,44 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre 
SZČO a živnostníkov bol zrušený novelou 
zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2017, 
čiže odvody zaplatíte z celého príjmu.

Sociálna poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro. Od ja-
nuára preto stúpnu minimálne mesač-
né odvody z 167,89 eura na 180,99 eura. 
Toto sa dotkne väčšiny živnostníkov.

Maximálny vymeriavací základ sa 
zvýši z 7091 euro na 7644 eura.

Odpadá jedna januárová daňová 
povinnosť (odkladá sa)

» red
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VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.

» Tomáš 

Drucker:

SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

V dávnych časoch odchádzali otcovia 
rodín do Ameriky zarábať peniaze. 
Dnes odchádzajú do zahraničia naše 
deti. Vyštudujú tam na univerzitách a 
nájdu si prácu. A ich rodičia si kladú 
otázku - vrátia sa? 

Je ich tam už vyše tristotisíc. Aj moja 
Lucka a Zuzka. Nedávno som mal deba-
tu s dvoma mladými mužmi - Jozef vy-
študoval v Šanghaji, Peter v Mníchove 
a Edinburghu. Šikovní chlapci, s kres-
ťanskými koreňmi a vzťahom ku svojej 
rodnej krajine. Chceli by spolupracovať s 
našou inovačnou sieťou Inovato vo Vráb-
ľoch. Na projektoch, ktoré posunú ďalej 
Slovensko a pritiahnu domov ďalších 
mladých ľudí. Nerozprávali sme sa o pla-
toch a funkciách. Zaujímali ich projekty, 
ich zmysel a úžitok. Teším sa, že sa hlá-
sia slovenskí podnikatelia, inovátori aj 
mladí ľudia zo sveta. Slovensko má veľ-
kú šancu zmeniť sa na krajinu inovácií. 
Definícia hovorí, že inováciou zvyšujeme 
úžitok výrobku alebo služby a znižujeme 
škodlivé funkcie. Inovácie teda nepriná-
šajú len nové technológie a prevratné rie-
šenia, ale môžu vytvoriť aj lepšie školy, 
nemocnice, lokálne farmy, inteligentné 
a modulárne stavby, fabriky a mestá, di-
zajnérske a vývojové centrá, kam prídu 

pracovať talentovaní ľudia. Inovácie po-
trebujeme aj pre tých, ktorí svoje talenty 
neobjavili, alebo ich zahrabali v nešťast-
nom osude. Inováciami opravujeme svet 
a pomáhame slabším, aby aj oni mohli 
žiť dôstojný a pekný život. 

Mám z toho dobrý pocit. Vrátia sa! 
Deti zo sveta ku svojim rodičom. Úspeš-
ní zo západu, na východ, ktorý dočas-
ne opustili. Vrátia sa, aby nahradili 
skorumpovaných sudcov, úradníkov a 
podvodníkov, ktorých práve zvážajú po-
licajné autá pred vyšetrovateľov. Vrátia 
sa, aby pomáhali svojim rodičom a zve-
ľaďovali svoju krajinu, ktorá si zaslúži 
lepšiu budúcnosť. Vrátia sa, ak im v tom 
nebudeme brániť hlúposťou, nespravod-
livosťou a hrubosťou. Prestaňme si na-
dávať, hádať sa ako malé deti a vytvorme 
projekty pre našu budúcnosť. Vrátia sa, 
ak si nebudeme závi-
dieť a hádzať polená 
pod nohy. Ak sa bu-
deme viac počúvať, 
vzájomne sa rešpek-
tovať a menej prekri-
kovať. Skúsme to 
- pre naše deti 
a Slovensko.

Vrátia sa

» Ján Košturiak

V súvislosti s avizovanými opatre-
niami pri prevádzke materských 
škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 
do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa in-
formuje verejnosť, že nárok na pan-
demické ošetrovné budú mať všetci 
rodičia, ktorí splnia nasledovné 
podmienky:

Osobne a celodenne sa starajú o 
dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u die-
ťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnu-
té do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého 
škôlka alebo škola bude uzatvorená na 
základe rozhodnutia ministra alebo 
zriaďovateľa, ak dieťa nebude navšte-
vovať ani školský klub (v prípade náv-
števy školského klubu nie je splnená 
podmienka osobnej a celodennej sta-
rostlivosti),

Osobne a celodenne ošetrujú dieťa 
do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého 
zdravotný stav na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie 
nevyhnutne vyžaduje,

Nedosahujú príjem z činnosti za-
mestnanca v období starostlivosti o 
dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na 
pandemické ošetrovné teda nemajú 
rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou 
domáckej práce, čiže formou home of-
fice).

V prípade, ak už vám bol počas krí-
zovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný 

nárok na pandemické ošetrovné, novú 
žiadosť nepodávate. Koncom januára 
2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žia-
dosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

Čestné vyhlásenie bez aktivovaného 
elektronického občianskeho preuka-
zu
Čestné vyhlásenie s aktivovaným 
elektronickým občianskym preuka-
zom

V prípade, ak ste počas krízovej 
situácie o pandemické ošetrovné ešte 
nežiadali, pošlite žiadosť o pandemic-
ké ošetrovné, ktorú nájdete na adrese:
https://ocr.vicepremier.sk/portal/vy-
hlasenie

Až koncom januára 2021 zašlite aj 
čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrov-
né.

Využite tieto elektronické formu-
láre! Urýchlite si tak vybavenie ošet-
rovného v Sociálnej poisťovni a jeho 
skoršie vyplatenie.

Kto má nárok na pandemické 
ošetrovné od 11. januára 2021

» Zdroj: SP

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

Výročia a udalosti
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Na stúpajúci počet hospitalizovaných  
pacientov s COVID-19 reaguje rezort 
zdravotníctva viacerými opatrenia-
mi. Jedným z nich je nariadenie pre 
vybrané nemocnice poskytovať iba 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Tento pokyn, si však niektorí lekári 
vysvetlili po svojom. Len neodkladnú 
starostlivosť mala začať poskytovať aj 
časť lekárov špecialistov. Ministerstvo 
upozorňuje, že usmernenie sa ich ambu-
lancií netýka a majú fungovať štandard-
ne. Prirodzene, za dodržania protiepide-
mických opatrení.

 Ministerstvo zdravotníctva zazna-
menalo viacero podnetov od občanov, v 
ktorých sa uvádza, že ambulantní špe-
cialisti ich odmietli ošetriť. Lekári mali 
argumentovať tým, že v súčasnosti majú 
poskytovať len neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť. Rezort zdravotníctva vy-
svetľuje, že toto ich zdôvodnenie sa ne-
zakladá na pravde. „Upozorňujeme,  že 
povinnosť poskytovať výlučne neodklad-
nú zdravotnú starostlivosť majú len ne-
mocnice, v ich lôžkovej časti. Jednotliví 
ambulantní špecialisti aj v súčasnosti po-
skytujú pacientom komplexnú zdravotnú 
starostlivosť,“ vysvetlil štátny tajomník 
Ministerstva zdravotníctva SR Peter Sta-
chura. Ako doplnil štandardný režim v 
nemocniciach pokračuje pri onkologic-
kých pacientoch alebo tých, ktorým sa v 

nemocniciach poskytuje dialyzačná ale-
bo biologická liečba.

 Nariadenie ministerstva poskyto-
vať len neodkladnú zdravotnú starost-
livosť platí pre fakultné, univerzitné a 
všeobecné okresné nemocnice, ktoré sú 
v zozname subjektov hospodárskej mo-
bilizácie. Rezort zdravotníctva poprosil 
zdravotnícke zariadenia o preplánovanie 
plánovaných úkonov. A to v prípadoch, 
že odsunutie zákroku nezhorší zdravotný 
stav pacienta. Rezort zdravotníctva od-
porúča pacientom, aby sa o termínoch in-
formovali v konkrétnom zdravotníckom 
zariadení. Pred návštevou ambulancie 
odporúčame lekára telefonicky kontak-
tovať. V nemocniciach aj ambulanciách 
platia v súčasnosti prísne protiepidemic-
ké opatrenia.

Viac informácií o aktuálnej  situácii v 
nemocniciach nájdete na: 
www.covidvnemocniciach.sk 

Iba neodkladná starostlivosť 
sa týka nemocníc, nie ambulancií

» Zdroj: MZ SR

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Odložený 
prípad 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Zabijakov osobný strážca 23:00 Švagor je magor 
00:55 Odložený prípad 02:35 Zámena manželiek 
03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 Noviny TV JOJ 05:40 
Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Bez servítky 
09:45 Súdna sieň 10:55 Policajti v akcii 12:00 No-
viny o 12:00 12:30 Top Star 12:45 V SIEDMOM NEBI 
15:00 Súdna sieň 16:20 Modrý kód 8 17:30 Novi-
ny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Inkognito 21:40 Inkognito 22:50 Ministri 23:25 
Modrý kód 8 00:30 Bez servítky 01:40 Policajti v 
akcii 02:20 Krimi 02:45 Noviny TV JOJ 03:20 Prvé 
oddelenie 58,59,60 04:20 Inkognito  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:10 Zá-
toka nádejí 10:00 District 10:55 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 
15:30 Občan za dverami 16:25 Vône sveta 16:55 
Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Dalida MN 15 (Francúzsko) 
2017 Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Rouve 
Jean-Paul 22:35 Reportéri 23:20 Pumpa 23:50 
Rapl 00:50 District 01:30 Jánošík - Pravdivá his-
tória 03:50 Správy RTVS „N“ 

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Odložený 
prípad 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Zámena manželiek 21:55 Sestričky II. 23:00 Ro-
dinné prípady 00:00 Odložený prípad 01:50 Zá-
mena manželiek 03:00 Susedské prípady 03:40 
Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 Noviny TV JOJ 05:40 
Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Bez servítky 
09:45 Súdna sieň 10:55 Policajti v akcii 12:00 No-
viny o 12:00 12:30 Top Star 12:45 V SIEDMOM NEBI 
15:00 Súdna sieň 16:20 Modrý kód 9 17:30 Novi-
ny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Nový život III. 21:40 S pravdou von 23:00 Minis-
tri 23:45 Modrý kód 9 00:55 Bez servítky 02:00 
Policajti v akcii 02:40 Krimi 03:05 Noviny TV JOJ 
03:40 Prvé oddelenie 61,62 04:20 Nový život  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:10 Zá-
toka nádejí 10:00 District 10:55 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 14:25 Leká-
ri 15:35 Svet v obrazoch 16:25 Vône sveta 16:55 
Zátoka nádejí 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Ordinácia s výhľadom na 
more MN 12 (Spolková republika Nemecko) 2018 
22:25 Trauma 23:15 District 23:55 Dalida 02:00 
Rapl 03:00 Lekári 03:45 Správy RTVS „N“ 04:40 
Reportéri  

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Odložený 
prípad 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Sully: Zázrak na rieke Hudson 22:30 Katastrofa 
letu 112 00:20 Odložený prípad 02:20 Zámena 
manželiek 03:30 Susedské prípady 04:15 Rodin-
né prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 Noviny TV JOJ 05:40 
Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Bez servítky 
09:45 Súdna sieň 10:55 Policajti v akcii 12:00 
Noviny o 12:00 12:30 Top Star 12:45 V SIEDMOM 
NEBI 15:00 Súdna sieň 16:20 Modrý kód 10 17:30 
Noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Veľký dar 22:50 Ministri 23:25 Modrý kód 
10 00:45 Bez servítky 01:50 Policajti v akcii 02:35 
Krimi 02:55 Noviny TV JOJ 03:30 Prvé oddelenie 
63,64 04:15 Inkognito  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:10 Zá-
toka nádejí 10:00 District 10:55 Duel 11:25 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 
15:30 Postav dom, zasaď strom 16:25 Vône sve-
ta 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Vraždy v Baskicku 
22:30 Súmrak bossov 23:05 Nickova pomsta 
00:40 District 01:20 Trauma 02:10 Nickova pom-
sta 03:50 Správy RTVS „N“ 04:45 Slovensko v 
obrazoch  

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Odložený 
prípad 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Najhorší týždeň môjho života 21:15 Autoškola 
22:25 Kuchyňa 23:40 Odložený prípad 02:20 Zá-
mena manželiek 03:30 Susedské prípady 04:15 
Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 Noviny TV JOJ 05:40 
Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Bez servítky 
09:45 Súdna sieň 10:55 Policajti v akcii 12:00 No-
viny o 12:00 12:30 Top Star 12:45 V SIEDMOM NEBI 
15:00 Súdna sieň 16:20 Modrý kód 11 17:30 Novi-
ny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Nový život III. 21:40 Na hrane 22:30 Ministri 23:05 
Modrý kód 11 00:30 Bez servítky 01:30 Policajti v 
akcii 02:25 Krimi 02:50 Noviny TV JOJ 03:25 Prvé 
oddelenie 65,66,67 04:20 Nový život III.  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:45 Vône sveta 09:10 Zá-
toka nádejí 10:00 District 10:55 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 
15:35 Slovensko v obrazoch 16:25 Vône sveta 
16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy MN 12 (Slo-
venská republika) 2020 21:40 Cestou necestou 
22:35 Spomeň si na nás 00:10 District 00:50 
Vraždy v Baskicku 02:30 Lekári 03:25 Správy 
RTVS „N“ 04:45 Svet v obrazoch  

Pondelok 18.1.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

utorok 19.1.2021 streda 20.1.2021 Štvrtok 21.1.2021
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Viaceré slovenské nemocnice 
spustili očkovanie proti ochoreniu 
Covid-19. Vakcíny sa budú posky-
tovať bezplatne pre všetkých obča-
nov Slovenskej republiky a vakci-
nácia bude prebiehať postupne, v 
štyroch vlnách.

I.vlna - V prvej vlne podajú vakcínu 
zdravotníckym pracovníkom, zaočko-
vaní budú aj zamestnanci domovov 
sociálnych služieb (DSS), či kritickej 
infraštruktúry.

1.Zdravotnícki pracovníci –pora-
die očkovania:
-Zdravotnícki pracovníci pracujúci pria-
mo v nemocnici s COVID pacientmi v 
červenej zóne, zdravotnícki pracovníci 
podieľajúci sa na diagnostike COVID, 
pracovníci RÚVZ
-Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 
rokov a s chronickými ochoreniami
-Ostatní zdravotnícki pracovníci pracu-
júci s pacientom
-Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdra-
votníckeho pracovníka podľa platných 
predpisov
-Ostatní študenti zdravotníckych lekár-
skych a nelekárskych odborov, ktorí 
počas štúdia prichádzajú do kontaktu s 
pacientom
-Zamestnanci obslužných organizácií, 
ktorí vykonávajú svoju činnosť v ne-
mocniciach –napr. upratovacie služby 

apod.

2.Zamestnanci DSS, terénni so-
ciálni pracovníci, pracovníci organi-
zácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na 
ošetrovaní pacientov s COVID –19 a na 
zabezpečení očkovania

3.Zamestnanci kritickej infraš-
truktúry štátu - v prvej vlne iba tie 
osoby v rámci kritickej infraštruktúry 
štátu a silových zložiek,ktoré sú v mož-
nom priamom kontakte s rizikovou po-
puláciou
-Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)
-Pracovníci inej kritickej infraštruktúry 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)

II.vlna – V druhej vlne budú mobil-
né tímy očkovať pacientov v domovoch 
sociálnych služieb, pacientov nad 65 
rokov, chronicky chorých pacientov. 
Vakcínu dostanú onkologickí pacienti, 
dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo 
na hemodialyzačných centrách, trans-
plantovaní pacienti, pacienti s biolo-
gickou liečbou, pacienti s autoimunit-
nými ochoreniami, pacienti s poruchou 
imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou 
ku podaniu vakcíny, pacienti s diabe-
tes mellitus, pacienti s neurologickými 
závažnými chorobami – SM a pod.,pa-

cienti s kardiovaskulárnymi chorobami, 
pacienti so závažnými psychiatrickými 
chorobami (vysoké riziko prenosu in-
fekcie na ostatných, ostatní pacienti s 
chronickými chorobami

III. vlna – V tretej vlne bude zaočko-
vaná špecifická populácia s vysokým ri-
zikom šírenia ochorenia: učitelia, MRK, 

bezdomovci, azylanti

IV. vlna – Na rad prídu ostatní oby-
vatelia starší ako 18 rokov

To, v ktorej vlne očkovania, sa nachá-
dza skupina, do ktorej patríte, si môžete 
nájsť aj na webe korona.gov.sk.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Slovensko očkuje proti Covid-19

 zdroj foto: whitesession pixabay
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017


