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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Stará Turá

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.
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V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA január-február  2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2150 € • 1-hrob od 1450 €

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Sociálna poisťovňa v januári 2021 
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 
zamestnávateľom a upozornila ich na 
neodovzdané povinné mesačné vý-
kazy za zamestnancov. 

Išlo o výkazy za november 2020. Na 
základe upozornenia 1 140 zamestnáva-
teľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz 
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto 
informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov, že na povinnosti vykazo-
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
mimoriadnej situácie počas koronakrízy. 
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať 
poistné za každý kalendárny mesiac. Po-
istné sa naďalej vykazuje v stanovených 
termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. 
Zachovaný zostal aj spôsob vykazova-
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné 
za zamestnávateľa i za zamestnanca.

Zasielanie správ zamestnávateľom 
je ústretová služba Sociálnej poisťovne, 
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné 
povinnosti. Využívať ju môžu zamestná-
vatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail 
alebo číslo mobilného telefónu.

Sociálna poisťovňa taktiež zamest-
návateľom pripomína, že na povinnosti 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 

zamestnávateľ má naďalej povinnosť 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v 
ktorom začne zamestnávať aspoň jed-
ného zamestnanca. Novela zákona, tzv. 
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba 
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z 
registra zamestnávateľov vedeného So-
ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo 
dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadne-
ho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automa-
ticky neprihlasuje zamestnávateľa do 
registra zamestnávateľov. Ak zamestná-
vateľ začne zamestnávať aspoň jedného 
zamestnanca, tento zamestnávateľ je 
naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v 
prípade odhlásenia sa z registra zamest-
návateľov Sociálna poisťovňa automatic-
ky ukončí registráciu zamestnávateľa na 
základe odhlásenia posledného zamest-
nanca z registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia. So-
ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa 
následne informuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
zamestnávateľov

» Zdroj: SP
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Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa obrátil na koordinátora 
programu Plán obnovy a odolnos-
ti, ministra Eduarda Hegera, aby 
začali rokovania o rozšírení finan-
covania z tohto programu smerom 
k ochrane biodiverzity, obnoviteľ-
ných a alternatívnych zdrojov ener-
gie a ochrane vody a krajiny pred 
vysychaním.

Rokovania sa uskutočňujú priebež-
ne a o výsledku minister Budaj bude 
informovať na tlačovej konferencii.

Plán je spoločnou reakciou krajín 
EÚ na silný pokles ekonomiky v dô-
sledku pandémie. Slovensko zároveň 
adresuje dlhodobú výzvu ako zabrániť 
hospodárskej stagnácii. Kombinácia 
investícií a reforiem umožní krajine 
začať opäť dobiehať životnú úroveň 
priemeru EÚ. Dokument je výsledkom 
niekoľkomesačných rokovaní s odbor-
níkmi, samosprávami, obchodnými 
komorami i koaličnými politickými 
stranami.

„Dostávame sa do záverečnej fázy 
Plánu obnovy. Nasledujúce týždne 
budeme jeho konečný tvar dolaďovať 
s Európskou komisiou. Verím, že tak, 
ako sme našli zhodu na prioritách v 
rámci Slovenska, dosiahneme rovnaký 
výsledok aj v Bruseli,“ povedal minis-
ter financií Eduard Heger.

Ministerstvo financií už pred nie-
koľkými dňami počas verejnej diskusie 
predstavilo základné finančné rámce 
pre jednotlivé prioritné oblasti Plánu 
obnovy. Celkový balík peňazí by mal 
byť rozdelený nasledovne:

 Zelené Slovensko (1 900 mil. €)
 Lepšie vzdelanie pre každého 

     (850 mil. €)
 Konkurencieschopné a inovatívne 

     Slovensko (700 mil. €)
 Zdravý život pre každého 

     (1 450 mil. €)
 Efektívny štát a digitalizácia 

     (945 mil. €)

Za problém považujú mnohí od-
borníci skutočnosť, že do Plánu obnovy 
sa ôakosi” nezaradila oblasť pôdohos-
podárstva a najmä potravinárstva a 
taktiež oblasť kultúry. S týmito sekto-
prmi plán vôbec nepočíta, čo je naozaj 
na pováženie.

Minister Ján Budaj iniciuje rokovanie 
o rozdelení zdrojov Plánu obnovy

» red

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim Škoda 100, 1000, 
110r, 105, 1201, Octavia, 
Spartak, Tatra a iné staré 
auta aj náhradné diely a 
motocykle Jawa. Tel.: 0911 
090 486 
»Kúpim Babetu, Stelu staré 
vzduchovky. Tel.:  0949 505 
827 
»CZ 175, Simson, Stela,  Pio-
nier, Stadion, Jawa 90. Kú-
pim tieto motorky aj poka-
zené. Tel.:  0915 215 406 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / 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    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP PN 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 operátora 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, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

23. januára 2006     
bol slovenský štátny smútok, ktorý ofici-
álne začal o 12:00 h a skončil 24. januára 
2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, 
ktorá sa stala 19. januára 2006.

Výročia a udalosti
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25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti27. januára 1944              
bola ukončená dva roky trvajúca blokáda 
Leningradu nemeckou armádou.

Výročia a udalosti
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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 €
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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.
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Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
25. JANUÁRA
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Bezplatné antigénové testovanie je 
možné aj cez víkendy v mestách a ob-
ciach nad 5000 obyvateľov. 

Rozšírila sa možnosť pre súčas-
ných ďalších poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti stať sa súčasťou sys-
tému odberných miest na diagnostiku 
ochorenia COVID-19 aj počas víkendov. 

„V súčasnosti je na Slovensku 250 
antigénových odborných miest. Týmto 
spôsobom opäť rozširujeme nielen ich 
kapacity, ale aj celkový systém mobil-
ných odberných miest, kde verejnosť 
má zadarmo k dispozícii diagnostické 
vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj 
počas víkendov a štátnych sviatkov,“ 
vysvetlil minister zdravotníctva SR 
Marek Krajčí. 

Poskytovateľ bude povinný vyko-
návať diagnostické vyšetrenia v roz-
sahu minimálne 6 dní v týždni, z toho 
minimálne 1 deň bude deň pracovného 
voľna alebo deň pracovného pokoja, 
minimálne 8 hodín denne, najskôr od 
8. hodiny rannej. Diagnostické vyšet-
renia môžu byť vykonávané aj 7 dní v 
týždni a viac ako 8 hodín denne, ak sa 
tak poskytovateľ vzhľadom na vývoj 
pandémie a záujem občanov o testova-
nie takto slobodne rozhodne. 

Ministerstvo umožňuje poskyto-
vateľovi zriadiť a prevádzkovať MOM 
v exteriéri alebo v interiéri v ktorom-

koľvek meste alebo v ktorejkoľvek 
mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000 
obyvateľov okrem nasledovných miest, 
kde z dôvodu dostatočného pokrytia 
nie je potrebné zriaďovať nové MOM: 
Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Ko-
márno, Liptovský Hrádok, Modra, Ná-
mestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov, 
Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance, 
Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, To-
poľčany, Tornaľa, Žarnovica.

Kompletný zoznam bezplatných 
miest na antigénové testovanie (s ob-
jednávkou i bez nej) nájdu občania na 
stránke ministerstva: 
www.health.gov.sk/?ag-mom.

Bezplatné antigénové testovanie 
aj počas víkendov

» red

Letecký tím fotografov a pilotov pri-
pravuje doteraz najväčšie letecké 
snímkovanie Slovenska. Snímky 
plánujú sprístupniť aj verejnosti.

Nadšenci lietania a fotografovania 
krajiny zo skupiny Slovensko z neba 
pracujú na prípravách najväčšieho 
leteckého snímkovania našej rodnej 
zeme. Uskutoční sa počasu jari a leta. 
Posádky štyroch lietadiel na čele s au-
torom myšlienky, Milanom Paprčkom, 
pracujú na leteckom pláne, ako z po-
hľadu vtákov nafotografovať celé naše 
Slovensko.

“Najkrajší zo všetkých je pohľad 
z výšky na Slovensko”, hovorí pilot a 
letecký fotograf Milan Paprčka. “Ale 
tento pohľad nemá možnosť zažiť kaž-
dý. Preto sme sa podujali vyfotografo-
vať celé Slovensko z kokpitu lietadla a 
sprístupniť zábery na našu krajinu aj 
ostatným. Pretože odtiaľ zhora je úplne 
iná” dodáva Paprčka.

Prostredníctvom športových 
dvojmiestnych lietadiel dokážu krú-
žiť nad obcou aj v najnižších možných 
výškach. Vtedy má fotograf najťažšiu 
úlohu, a to vytvoriť jedinečný záber, 
ktorý si vopred nemôže pripraviť. Musí 
pracovať s tým, čo má aktuálne k dis-
pozícii a to, že je dokonale zohratý s 
pilotom je mnohokrát najdôležitejšie.” 
Niekedy zopár oblakov pridá na dra-

matickosti fotografie”, hovorí fotograf 
Jakub Chovan.

Doteraz, za 13 rokov toto letecké 
zoskupenie spravilo približne jeden 
milión záberov územia Slovenska. V 
novom roku si dali predsavzatie sprí-
stupniť celú túto databázu verejnosti. 
“Tento rok plánujeme zvečniť z neba 
450 až 500 slovenských obcí a miest. 
Okrem klasického fotografovania bu-
deme aj filmovať. Bude to doteraz asi 
najväčší záťah v histórii. Navyše pracu-
jeme na obrovskej webovej stránke, na 
ktorej sprístupníme verejnosti všetky 
naše letecké fotografie od roku 2007. 
Asi neexistuje slovenská obec, ktorú 
by sme ešte nefotili a každý Slovák si 
potom na tomto webe bude môcť nájsť 
práve tú svoju a navyše v rôznych ro-
koch” spresňuje Paprčka.

Medzi pilotmi sa nachádza aj Kamil 
Glovňa, bývalý vojenský pilot legen-
dárnej stíhačky MIG 29.

Pripravuje sa najrozsiahlejšie 
fotografovanie Slovenska zo vzduchu

» red

Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré TREBA negatívny test:

 Cesta do a zo zamestnania za-
mestnanca, ktorý vzhľadom na pova-
hu práce podľa rozhodnutia zamestná-
vateľa nemôže vykonávať prácu formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ktorá nemôže byť vykonávaná formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na účel pobytu v prírode 
vrátane individuálneho športu v rámci 
okresu a cesta späť; táto požiadavka sa 
však netýka detí pod 15 rokov ani senio-
rov nad 65 rokov;

 Cesta do čistiarne odevov, na 
doplnenie pohonných hmôt, na 
kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, 
do banky, poisťovne, do servisu bicyk-
lov, servisu motorových vozidiel, na poš-
tu (vrátane výdajného miesta zásielkov-
ní), cesta do služby technickej a emisnej 
kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;

 Cesta na výdajné miesto inter-
netových obchodov (e-shopov), 
cesta na výdajné miesto iných obchodov 
a cesta späť;

 Cesta s cieľom vycestovania do 
zahraničia a cesta späť pri návrate zo 
zahraničia;

 Cesta dospelého s cieľom spre-
vádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča 
strednej školy do školy a školského za-
riadenia a cesta späť;

 Cesta na úrad či iný orgán štát-
nej moci, ak úkon nemohol byť vyko-
naný na diaľku, a cesta späť.

Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré NETREBA negatívny test:

 Cesta v nevyhnutnom rozsahu 
na účel obstarania nevyhnutných 
životných potrieb do najbližšej ma-
loobchodnej predajne (čiže potraviny, 
lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá 
pre zvieratá);

 Cesta do lekárne či do zdravot-
níckeho zariadenia na účel neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, pre-
ventívnej prehliadky alebo plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, vrátane spre-
vádzania blízkej osoby alebo príbuzné-
ho, a cesta späť;

 Cesta na testovanie, teda vykona-
nie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 
alebo do mobilného odberového miesta 
na účel vykonania antigénového testu;

 Deti do 15 rokov a seniori nad 
65 rokov nebudú potrebovať test ani na 
pobyt v prírode;

 Cesta na pohreb blízkej osoby, 

uzavretie manželstva, krst a cesta späť;
 Cesta s cieľom starostlivosti o 

blízku osobu alebo príbuzného, ktorý 
je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta 
späť;

 Vychádzka so psom alebo mač-
kou do vzdialenosti 1000 m od bydliska 
a cesta s cieľom starostlivosti o hospo-
dárske zvieratá;

 Zdravotná vychádzka osoby 
staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne 
ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohy-
buje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 
1000 metrov od bydliska, pričom takúto 
vychádzku vykonáva samostatne alebo 
s členmi spoločnej domácnosti;

 Cesta dieťaťa a jeho sprevádza-

júcej osoby za rodičom alebo oso-
bou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a 
cesta späť; to isté platí aj na cestu rodi-
ča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa 
realizovanú v súvislosti s rozhodnutím 
súdu vo veci styku rodiča;

 Cesta dieťaťa materskej školy 
do a zo školy a školského zariade-
nia, cesta žiaka prvého stupňa základ-
nej školy do a zo školy a školského za-
riadenia;

 Cesta pri zabezpečovaní a pre-
súvaní sa do zariadení sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci;

 Cesta na súdne pojednávanie či 
na predvolanie orgánmi činnými v trest-
nom konaní.                                               red

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Kedy potrebujete a kedy nemusíte 
mať preukaz o negatívnom teste
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Nadácia REDOX ako partner pre mestá, 
obce a samosprávy v podpore aktivít 
na ochranu životného prostredia, zvý-
šenia enviromentálneho povedomia 
verejnosti a zodpovedného prístupu k 
odpadom, si dovoľuje upozorniť na na-
sledovné. 

Vyzývame Slovákov, aby v čase pan-
démie korona vírusu covid-19, vo zvýšenej 
miere zodpovedne nakladali s komunál-
nym odpadom. Manipulácia s bežným 
komunálnym odpadom v čase pandémie 
môže predstavovať riziko prenosu náka-
zy. Osobitou kategóriou je manipulácia s 
komunálnym odpadom kontaminovaným 
vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by 
rozhodne nemal vyletovať z preplnených 
smetných košov alebo zostať voľne pohode-
ný pri smetných nádobách.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité 
ochranné prostriedky, ktoré vznikajú obča-
nom v domácnosti alebo zamestnancom v 
bežných prevádzkach – rúška, respirátory, 
rukavice, vreckovky, likvidujú ako bežný 
odpad. Nakoľko sa neuplatňuje špeciálny 
prístup pri nakladaní s odpadom, ktorý 
vzniká pri používaní ochranných pros-
triedkov, dovoľujeme si upozorniť na nasle-
dovné:
• Použité ochranné prostriedky je dôležité 
odkladať do plastovej tašky alebo vreca a 
pevne uzavrieť, aby tento odpad nemohol 
voľne vyletovať. 

• Vrecia a tašky s týmto odpadom vyha-
dzujte do nevytriedeného komunálneho 
odpadu (čierny kontajner).
• Upozorňujeme, že použité ochranné pros-
triedky v žiadnom prípade nepatria do trie-
deného odpadu.

V čase prvej vlny pandémie nového ko-
ronavírusu objem komunálneho odpadu v 
Bratislave stúpol až o 25 percent, čo vyústi-
lo do nadmerne preplnených smetných ná-
dob a zhoršenú manipuláciu s nimi. Počas 
mimoriadnej situácie, akou je pandémia 
ochorenia COVID-19, sa objem kontamino-
vaných odpadov zvyšuje, pravdepodobná 
bezpečná manipulácia a účinné zneškod-
ňovanie klesá, čo sa môže prejaviť na se-
kundárnom dopade na ľudské zdravie a ži-
votné prostredie.  Nesprávne spracované a 
vyhodené odpady kontaminované vírusom 
SARS–COV2 (covid-19), môžu predstavovať 
riziko prenosu sekundárnej choroby. 

Výzva na zodpovedné nakladanie 
s odpadom ( COVID-19)

» red
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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V januári má občan voči štátu niekoľ-
ko povinností, ktorí si musí pod hroz-
bou finančných sankcií splniť.

Začnime tradičným daňovým ri-
tuálom - daňou z nehnuteľností. Ak ste 
vlani kúpili, získali, previedli na seba 
nehnuteľný majetok, ktorým sa vaše 
vlastníctvo oproti predchádzajúcemu 
roku zvýšilo či zmenilo, potom treba u 
správcu dane podať do konca januára 
daňové priznanie. Obvykle je to spojené 
aj s povinnosťou do konca prvého mesia-
ca zaplatiť daň z nadobudnutej nehnu-
teľnosti. Ak sa stav vašich nehnuteľných 
majetkov počas vlaňajška nezmenil, v 
tomto zmysle voči správcovi dane nemá-
te žiadnu povinnosť.

Naopak, čo nemusíte, to je daň z 
motorového vozidla. Tenmto rok táto ja-
nuárová povinnosť odpadá (v januári) a 
odsúva sa. Čiže, netreba zasielať na fi-
nančnú správu daňové priznanie k dani 
z motorového vozidla, ak ho používate 
na podnikateľský účel. Na druhej stra-
ne - ak ste vozidlo na tento účel prestali 
v predchádzajúcom zdaňovacom období 
používať, mali by ste o tom zaslať finanč-
nej správe informáciu. Finančná správa 
má na svojej webovej stránke na tento 
účel aj vzor tlačiva.

Nuž a ešte jedna pripomienka. Mno-
hí živnostníci platia pravidelné mesačné 
odvody do sociálneja zdravotnej poisťov-
ne formou trvalého platobného príkazu 
v banke. Ten si treba, vzhľadom na ich 
každoročne vyššiu sumu, zmeniť. A stih-
núť všetko tak, aby tieto pisťovne dostali 
od vás odvody za mesiac január už v no-
vej výške najneskôr do ôsmeho februára.

Musíte vziať do úvahy aj skuotčnosť, 
že ak nemáte internetbanking, tak bude 
musieť zájsť do vášho peňažného ústa-
vu. Avšak, ak nebudete mať potvrdenie o 
negatívnom testovaní, tak vlastne do tej 
banky ani nebudete smieť ísť. Je to zvlášt-
ny stav, že štát na jednej strane uloží ob-
čanovi povinnosť, no na druhej strane 
zas iným nariadením mu túto povinnosť 
znemožní splniť. Ale, to už je iná téma.

Nezabudnite, už len pár dní!

» red

26. januára 2006  
uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti

28. januára 1945              
sovietska armáda oslobodila Poprad.

Výročia a udalosti

36
-0
00
2

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Piešťanoch

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERCIA
0905 746 988
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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
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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


