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Týždenne do 38
42 810 domácností

Pokorne o pokore
Pokora nie je rezignácia, pokora nie je
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanlivosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

75-11

09-20

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj
bez rôznych funkcií a mocenských poMilí čitatelia, končíme prvý mesiac stov, že sa možno na človeka aj usmiať,
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako nielen sa zdúvať a večne na všetko
si uvedomujeme a s ním mnohým ute- nadávať. A, samozrejme vo svojej neoká aj život. Život v nepokore, život často hrozenej dokonalosti - aj na každého.
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez Musí to byť zúfalé, od rána do večera
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. žiť s tým, že už v práci nemôžem niMnohí ľudia neúmerne velebia sami koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už
seba.
nepatrím k závoju poslušných verných
„Život je dlhá lekcia pokory,“ od- neochvejnej moci.
kázal nám James M. Barrie. Sir James
Pritom by stačilo tak málo. Naozaj
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky iba troška pokory. Lebo - iba človek
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná- dobrý a pokojný obracia všetko na
mej literárnej postavičky Petra Pana, dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora nepodozrieva. Kto však je nespokojný
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, a podráždený, toho trápia najrôznejhlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. šie podozrenia, sám nenájde pokoj a
Barry sa narodil ako druhý najmladší nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často
syn z desiatich detí. Študoval na akadé- povie, čo by hovoriť nemal,
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na káže, čo je povinnosťou
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna- druhých, no zanedbáva
listom v Nottinghame aj v Londýne. To svoje povinnosti.
boli časy, keď aj žurnalistika preberala
Život je lekcia pokory.
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa- Múdri sa podučia, hlumi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu- pákom to do smrti
je iba ich opak.
nedôjde.
Zle sa musí žiť neprispôsobivým.
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Piešany

Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijíma spätnú väzbu od odborníkov a útočí
na nich. Nemá logické argumenty a tak
si vymýšľa hlúposti.
Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto
človek riešiť vážne problémy a zachraňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá
znalosti, skúsenosti ani systematický prístup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľudia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja.
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďalej. A ničí všetko okolo seba.
Niekedy sa takýchto bláznov vyskytne na jednom mieste viac. Vymýšľajú blbosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že
ich drancovali armády silnejších štátov.
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji,
mafiáni a blázni.
Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu.
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj
psychotesty alebo iné druhy skúšok.
Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nerobia, psychologické a psychiatrické vyšetrenia absolvovať nemusia a za svoje
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je
to normálne?
Myslím si, že nie. A to sa na platy
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti.
Najhoršie na tom je, že tí hore si o
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia
dobré veci. Akurát by niekedy potrebovali vymeniť svojich občanov. Keby sme
náhodne vylosovali napríklad šoféra,
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera,
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť
štát, fungovalo by to
lepšie. Možno by títo
ľudia mali aspoň pokoru a nechali si poradiť od skutočných
odborníkov. Takto sa
musíme štyri roky
trápiť. Znova
a znova.
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» Ján Košturiak

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-05

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

66-0016
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Nebezpeční hlupáci
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

16-0001

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

VIZITKY

0905 746 988

Výročia a udalosti
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika
vedená Oliverom Cromwellom.

30. januára 1649
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0905 746 988

75-04

INZERCIA
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ekookienko / bývanie

4
Občianska
riadková
inzercia

Nové termíny pre žiadosti
o ekodotácie do domácností

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné
znovu podávať od februára 2021.

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»KÚPIM Babetu, Stelu, Pionier, Simson. Tel.: 0949 505
827
»Kúpim moped značky
Jawa, Stadion, Pionier,
Mustang, Simson, Stela
aj pokazený. Tel.: 0915 215
406
»Kúpim hlavu na motor na
Zetor 25 alebo celý motor.
Tel.: 0907 245 312
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel/diely- SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
»Na Mudroňovej v PN, 3ár
so stavebným povolením.
Tel.: 0903 251 592
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, cena:
500€. Tel.: 0907 715 467,
Chvojnica.
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú
mať domácnosti naďalej päť mesiacov.
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii
záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame
predĺženú platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok
času na zabezpečenie inštalácie zariadení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. €
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.
Výška podpory zostáva v roku 2021
nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti
na inštalácie fotovoltických panelov a
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte
na podporu inštalácií určených 37 miliónov €. „Aj v tomto roku budú môcť
domácnosti registrovať svoje žiadosti
prostredníctvom elektronického systé-
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mu s využitím zásobníkov. Zásobníky
pre jednotlivé druhy zariadení budeme
otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok,“ uviedol Peter Blaškovitš.
V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o
poukážky v termínoch:
– fotovoltické panely od 8. februára
2021, slnečné kolektory od 10. februára
2021,
– tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,
kotly na biomasu od 17. februára 2021.
„Zásobníky otvoríme v tradičnom
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni
a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch - v utorok
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako
v minulom roku aj naďalej platí, že do
vydania poukážky je možné žiadosti v
elektronickom systéme upravovať,“ doplnil P. Blaškovitš.

» red

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Potrebujeme zrekonštruovať bytové jadro. Tel.: 0911
212 227

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie 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.
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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-0014

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

LETÁKY

0905 746 988
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BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

33-0002

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0023

AKCIA

5
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OD PONDELKA 1. 2.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

Tassimo
Jacobs

• kávové kapsuly
• rôzne druhy

170 g

Supercena

-22%

8/16 kapsúl

0.89

Sle�ové flety
v oleji
• rôzne druhy

0

3

69

69

(100 g =
0,81/0,68/PP)

(1 kapsula =
0,46/0,23)

C H L AD E N É

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

Supercena
640 g

0

Supercena

Mleté brav�ové
mäso XXL

400 g

99
(1 kg = 2,48/PP)

Mrkva s hráškom

2

39
(1 kg = 5,98)

2

99

C H L AD E N É

Treska v majonéze
Exklusiv

cena za 1 kg

-44%

• v ponuke aj Treska
v majonéze
400 g za 1,79 €

5.39

2

99

Kuracie prsné rezne

3 kg balenie

Supercena

Supercena

20 kusov

�erstvé vajcia „M 20“

1

99

(1 kus = 0,08)

Pomaran�e

(1 kg = 0,66)

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 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.
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1

69

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
OD PONDELKA
1. FEBRUÁRA

C H L AD E N É

125 g

-31%

Supercena

1.29

Liptov
Bryndza

0

150 g

89

0

79

Syrová
náterka

• rôzne druhy

(100 g = 0,71)

(100 g = 0,53)

Supercena
145 g

0

25

C H L AD E N É

(100 g = 0,17)

Rajo m�am DUO
• smotanový jogurt
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

1 kg

Kryštálový
cukor

75/80 g

0

53

1

19

Hravé
korbá�iky

• údené/neúdené

(100 g = 1,59/1,49)

35 %
alkoholu

Zlatý
Bažant

• svetlé
vý�apné
pivo

Jägereister

Supercena
0,7 l

9

99
(1 l = 14,27)

Supercena

Supercena

2,5 l

0,5 l

0

49
(1 l = 0,98)

Pepsi//
Pepsi/
Mirnda/7UP

0

79
(1 l = 0,32)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 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.

SPRAVODAJSTVO

8
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Odklad splátok úverov

Vtáčia chrípka na Slovensku

Ministerstvo financií upozorňuje, nančná situácia neutrpela. „Negatívne
že naďalej platí možnosť odkladu dotknutých je len zhruba 0,7 percenta
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne- celého objemu všetkých klientov, čo sa
urobili, môžu do 31. marca požiadať nijako významne nevymedzuje oproti
o jednorazový odklad splátok maxi- bežnému rámcu. Dnes sme sa dohodmálne na 9 mesiacov.
li, že namiesto toho, aby sme zostali
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto
„K dnešnému dňu požiadalo o od- číslach nie sú zmysluplné, Slovenská
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z banková asociácia prostredníctvom
nich, teda viac ako 100.000, požiadala svojich členov bude uplatňovať veľmi
o odklad v apríli a máji minulého roka. citlivý individuálny prístup pre každéV decembri to bolo len niečo nad 2000 ho jednotlivého klienta, aby mu vytvoklientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi- rila čo najlepšie podmienky na splácanisterstva financií Marcel Klimek. Po- nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.
treba tohto opatrenia tak podľa neho
Keďže mimoriadna situácia stále
zásadne klesá.
trvá a naďalej platí Lex corona, klienMinisterstvo financií pri uplatnení ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31.
možnosti odkladu splátok už na začiat- marca požiadať o jednorazový odklad
ku využilo v maximálnej miere rámec splátok maximálne na 9 mesiacov, ktostanovený Európskou bankovou auto- rý bude bezpríznakový. Tak to umožniritou (EBA) pre bezpríznakový odklad la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard európskom bankovom trhu.
Heger skonštatoval, že väčšina klientov
na Slovensku požiadala práve o tento
9-mesačný odklad. „Už dnes máme
informáciu, že väčšina týchto klientov,
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent,
nebudú mať problém nabehnúť späť a
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.
Zvyšným klientom, ktorým uplynie moratórium a požiadajú o odklad
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo najlepšie riešenie, ako pokračovať v splácaní úverov. Štátny tajomník Klimek
poznamenal, že väčšina z nich už dostala na mieru ušité riešenie, aby ich fi» Zdroj: MF SR

Ministerstvo
pôdohospodárstva
potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v
januári 2021 na Slovensku a vyzýva
chovateľov k obozretnosti. Nákaza
bola diagnostikovaná v Bratislave a v
Košiciach.
Agrorezort vyzýva chovateľov, aby
boli mimoriadne obozretní. Nákazu
je v súlade so zákonom držiteľ povinný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné
ohlásiť podozrenie na toto ochorenie.
Kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto
nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕtvych vnímavých jedincov vo voľnej
prírode.
Pri nájdení uhynutých vtákov je
dôležité nedotýkať sa uhynutých tiel
a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom. Inšpektor veterinárnej správy vykoná obhliadku a
posúdi, či uhynutý vták je vhodný na
odber vzorky na testovanie. Inšpektor
RVPS zabezpečí odoslanie celého tela
ako vzorky; resp. neškodné odstránenie kadáveru na mieste alebo odvoz do
kafilérie
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek,
prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc,
labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek,
škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov,
ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa
môže preniesť aj na iné cicavce. Hlavnými klinickými príznakmi je strata

plachosti, znížená aktivita a príjem
krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú
pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú,
klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné
príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy,
viečok, výtok z nosových otvorov, ale
aj poruchy tráviaceho a nervového systému.
V chovoch hydiny je mimoriadne
dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov,
zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
zabezpečiť prísne oddelenie vodnej
hydiny od ostatnej; novonakúpenú
hydinu umiestniť do priestorov, ktoré
boli vopred vyčistené a dezinfikované;
hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod
prístreškom, ktorý dostatočne bráni
prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

» red

Diabetici potrebujú svojho lekára
Pozor! Meno Sociálnej poisťovne
sa opäť pokúšajú zneužiť podvodníci Diabetes je asi najrozšírenejšie civili- Lieky nám zatiaľ predpisujú obvodní leSociálna poisťovňa opäť zaznamenala prípady, kedy sa podvodníci pokúšajú oklamať občanov tak, že sa vydávajú za zamestnancov tejto inštitúcie
a chcú si s nimi dohodnúť stretnutie.
Snažia sa tak zneužiť situáciu, že pobočky Sociálnej poisťovne aktuálne
fungujú v červenom, obmedzenom
režime.
Podvodníci sa pokúšajú dohodnúť
si stretnutie spravidla so starším občanom v mene Sociálnej poisťovne, pričom ho žiadajú, aby prišiel na určené
miesto a priniesol si doklady totožnosti. V ďalších prípadoch neznáme osoby telefonicky žiadajú o osobné údaje
občanov v mene Sociálnej poisťovne.
Tieto prípady sa vyskytli na východe
Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch.
Sociálna poisťovňa preto varuje pred
podvodníkmi a upozorňuje občanov,
aby na takéto požiadavky neznámych
ľudí nereagovali.
Sociálna poisťovňa už v minulosti
zaznamenala podobné prípady a upozorňuje, že takýmto spôsobom nikdy
občanov neoslovuje, nevyberá ani nevypláca peniaze, ani takto nepoisťuje.
S týmto zámerom taktiež nikdy nenavštevuje ľudí v ich bydlisku, nedohaduje si stretnutia mimo svojich pobočiek
alebo vysunutých pracovísk. Toto platí
aj v aktuálnej pandemickej situácii.

Preto by občania nemali prijímať takéto
oslovenie, ponuku ohľadom sociálneho poistenia alebo sporenia od neznámych osôb, ktoré ich oslovia telefonicky, navštívia v mieste bydliska alebo
ich oslovia na ulici. Občania si môžu
všetky záležitosti spoľahlivo vyriešiť v
kontakte s pobočkou Sociálnej poisťovne, telefonicky či e-mailom v Informačno-poradenskom centre SP. Telefónne
linky 0800 123 123 (dôchodky) alebo
0906 171 989, 02 3247 1989 (ostatné poistenia) môžu využiť aj na to, aby si riešenie svojej situácie preverili priamo v
Sociálnej poisťovni a presvedčili sa, že
ich v akejkoľvek záležitosti naozaj oslovuje Sociálna poisťovňa.
V prípadoch, ktoré sme opísali a
sú zjavným pokusom o podvod, je tiež
vhodné kontaktovať políciu.

začné ochorenie. Na rôzne jeho zdravotné dôsledky ročne umiera obrovské množstvo pacientov. A ani život
s cukrovkou nie je jednoduchý, ani
lacný, ani príjemný.

Cukrovku treba liečiť. Každý diabetológ odborník prízvukuje, že ju treba mať pod každodennou kontrolou. V
prípade akýchkoľvek komplikácií či náhlych stavov treba uskutočniť návštševu
odborníka v jeho ambulancii a nastaviť
inak liečbu. A aj na to, aby praktický lekár mohol predpisovať lieky, indikované
diabetológom, musí pacient absolvovať
pravidelné kontroly u špecialistu. Odbery krvi z prsta, zo žily a odbery moču.
Zmerať momentálnu glykémiu a aj tú
priemernú, dlhodobú.
Napísal nám čitateľ: “Som 25 rokov
diabetik, liečil ma MUDr. Sporu Jaroslav,
v Hlohovci. V ordinácii bolo vždy veľa
ľudí. Počas roku 2020 doktor Spora naznačoval že bude končiť asi k 1.1.2021.
Brali sme to tak, že príde do jeho ordinácie v Hlohovci nový lekár. Čakalo nás ale
prekvapenie, lekár odišiel a DIA ordinaciu v Hlohovci v Okresnom meste zrušili...Nevieme si to vysvetliť!!! Od 1.1.2021
chorí diabetici zostali sme bez ošetrenia.

» red

Výročia a udalosti
šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvorom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

31. januára 1961
» Zdroj: SP

kári , diabetické pomôcky a doplnky na
testovanie nemôžu predpísať... Neviem
pochopiť že Okres Hlohovec s cca 33 000
obyvateľov z toho počtu je cca 30 až 38
percent cukrovkárov, zostal bez lekára špecialistu... Ranné odbery krvi cukrovkárom sa robia nalačno od 6.30hod. do
8.00hod. Neviem si predstaviť staršich
ľudi ,dôchodcov, chorých, ako sa dostanú z okolitých obcí do vzdialených miest
iných okresov na odborné vyšetrenia.”
Toľko z listu pána Miroslava z Hlohovca, má už takmer sedem krížikov.
A zostáva nám v redakcii veriť, že tento
článok si niekto z kompetentných, napríklad na VUC - čoskoro všimne. Vlastne o
to prosíme za obyvateľov Hlohovca.
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BÝVANIE, ZAMESTNANIE

piešťansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

zasklievanie zádverí

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

2.
15.

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

U

VIZITKY

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

v Beckove
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943

3. februára 1940

sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabávač a podnikateľ
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Výročia a udalosti
francúzsky kráľ Henrich IV. konvertoval na rímskokatolícku vieru,
aby si tak zaistil právo na francúzsky trón.

K

5. februára 1576
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0905 746 988

D

Výročia a udalosti
Slovensko sa stalo členom Svetovej zdravotníckej organizácie

U

4 2

4. februára 1993

S

63-30

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

36-0002

0948 787 777 | www.balkona.eu

1
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ssplátky
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átkod
yo
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d49€€
splátky

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988
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Trnavský aeroklub otvára výcvik pilotov

Športové lietanie má punc nedostupného a luxusného športu, no Aeroklub Trnava je jednou z dobrovoľníckych
organizácií, ktoré dokazujú opak. Na letisku Boleráz trnavský aeroklub tento rok opäť otvára výcvik pilotov
vetroňov - cenovo najdostupnejšiu možnosť, ako sa stať pilotom lietadla. O výcviku aj o činnosti Aeroklubu
Trnava sme sa rozprávali s jeho predsedom Jaroslavom Horníkom.

■ Môžete nám priblížiť činnosť Aeroklubu Trnava?
Aeroklub Trnava je občianske združenie v rámci
ktorého sa stretávajú piloti vetroňov, motorových
lietadiel, parašutisti a iní záujemcovia o letecké
aktivity. Snažíme sa byť naozaj klubovou
organizáciou, kde sa členovia podieľajú na živote
klubu, starostlivosti o areál a samozrejme lietadlovú
techniku. Máme snahu vychovávať pilotov –
športovcov, ktorí sa môžu zúčastňovať na národných
alebo aj medzinárodných súťažiach. Momentálne
prevádzkujeme tri motorové lietadlá, jeden turistický
motorový vetroňa a štyri vetrone. Okrem toho u nás
lieta aj niekoľko vetroňov súkromných vlastníkov.
■ V úvode sme spomenuli výcvik pilota vetroňov aké sú podmienky na začatie výcviku?
Najzákladnejšou podmienkou je chcieť byť pilotom
vetroňa a vedieť si na túto činnosť nájsť čas.
Samozrejme ďalej treba byť primerane zdravý,
mať vek minimálne 14 rokov, byť ochotný učiť sa a
získať potrebné teoretické vedomosti a samozrejme
investovať do toho nejaké financie. Byť pilotom
vetroňa je aj športovo zameraná činnosť, takže
záujemca by mal mať trochu športového ducha.
■ Je pravda, že vetroň sa vo vzduchu drží, iba keď
fúka vietor?
Toto je naozaj len mýtus. Vietor je veľmi prospešný pri
štarte a pristátí akéhokoľvek lietadla, lebo skracuje
dĺžku vzletu a pristátia. Pre samotný len nie je
potrebný, ale má podstatný vplyv na rýchlosť letu voči
zemi. Teda ak letíme s vetrom v chrbte, pohybujeme
sa oproti zemi rýchlejšie a naopak.
■ V akých výškach lietajú vetrone? Kam je
možné doletieť z bolerázskeho letiska?
Vo všeobecnosti vetrone dokážu lietať do výšky
rádovo až niekoľko kilometrov. Bežné výcvikové
lety začínajú vo výškach okolo 300 – 1000 m nad

zemou, neskôr v rámci dlhodobých termických
letov a preletov na väčšie vzdialenosti sa bežne
lieta do výšky 2000 až 3000 metrov. S vetroňom sa
dajú robiť prelety na vzdialenosť aj niekoľko stoviek
kilometrov, záleží to predovšetkým od počasia, typu
vetroňa a zručnosti pilota. Za vhodného počasia
s výkonným vetroňov si dokáže zručný pilot urobiť
aj výlet do Tatier „na otočku“.
■ Je lietanie na vetroni nebezpečnejšie ako
pilotovanie motorového lietadla?
Povedal by som, že lietanie na vetroni je do istej miery
bezpečnejšie ako na motorovom lietadle. Tým že
nemá motor, tak mu nehrozí jeho porucha a následná
potreba riešiť mimoriadnu situáciu. Vo všeobecnosti
vetrone lietajú pomalšie a tým má pilot na všetko
trochu viac času. No samozrejme keďže nemá motor,
musí viac predvídať a kalkulovať dopredu.
■ Môžete opísať, čo všetko čaká budúcich žiakov
počas výcviku?
Na začiatok treba absolvovať teoretickú prípravu,
kde sa žiak – pilot učí základy aerodynamiky,
meteorológie, navigácie, konštrukcie lietadla
a predpisov. Následne pokračuje s praktickým
výcvikom. Tu sa najprv učí letieť rovno, urobiť zatáčku,
udržiavať smer a rýchlosť. Postupne ako zvláda
základnú pilotáž, pridávajú sa náročnejšie prvky,
ako vzlet, pristátie, pilotovanie zatáčok s väčším
náklonom, vyberanie lietadla z nezvyčajných polôh
a zvládanie núdzových prípadov, ktoré by mohli
za letu nastať. Je toho pomerne dosť, ale sú to veci
dôležité pre úspešné a bezpečné lietanie. A na záver
musí absolvovať teoretickú skúšku na Dopravnom
úrade a praktickú skúšku v lietadle.
■ Ako dlho trvá výcvik a po akom čase môže žiak
lietať už sám?
Celková doba výcviku je závislá predovšetkým od
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aktivity žiaka – pilota. Ak si nájde dostatok času
a bude sa výcviku venovať pravidelne, má šancu
absolvovať prvé samostatné lety rádovo za pár
mesiacov od začiatku praktického výcviku. No ak sa
bude výcviku venovať len okrajovo, napredovanie je
pomalé, lebo po dlhých prestávkach žiak často stráca
niektoré zručnosti, ktoré už mal a musí časti výcviku
opakovať. Naozaj aktívny a priemerne učenlivý žiak
dokáže výcvik zvládnuť za jednu sezónu (od jari
do jesene). No zvyčajne ak začne výcvik na jar, tak
v priebehu nasledujúceho roka je pripravený na
pilotné skúšky.
■ Koľko stojí celý kurz a následne aj samostatné
lietanie?
V tomto našom klubovom lietaní sa nedá jednoznačne
hovoriť o konkrétnej sume ako napr. v autoškole.
Cena sa skladá z nejakých fixných položiek za
teoretickú prípravu, poplatky za skúšky, členské
príspevky do klubu. Pohyblivé položky sú úhrada
letových hodín vetroňa a za aerovleky, ktorými sa
vetroň dostáva do vzduchu. Minimálny letový čas
výcviku je necelých 20 hodín, čo je asi 1.500 -1.800€
vrátane aerovlekov. Nie je to úplne málo peňazí,
no ak si to človek porovná s cenou letnej dovolenky
pri mori, alebo zimnej lyžovačky v Alpách, tak
sa to nemusí javiť až také drahé. Pozitívom je, že
nepožadujeme celú čiastku za výcvik zložiť vopred,
dá sa to riešiť postupným vkladaním peňazí. No
myslím že je dôležité si uvedomiť, že pilotný výcvik
nie je jednorazová zážitková aktivita, ale môže to byť
investícia do záľuby, ktorá bude človeka napĺňať celý
život.
■ Ďakujem Vám za rozhovor a želám všetkým
členom Aeroklubu Trnava bezpečné lietanie a čo
najviac pekných zážitkov v oblakoch :)
Viac informácií: www.pilotvetronov.lztr.sk

ZAMESTNANIE

11
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Piešťanoch

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Výročia a udalosti
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand
Central Terminal ako najväčšiu na svete

1. februára 1913

05-0003

piešťansko
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zdravie / služby
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Chcete chovať hydinu?

PONÚKAME PRÁCU V ČR

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

0800 500 091

85_0072

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
88-0018

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.
Viac ako

750 000
Stannah
inštalácií
výťahov

www.stannah.sk

0800 162 162
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

,
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