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AGROCENTRUM Topoľníky, Hviezdna 234/87, tel.: +421 031 558 26 64

Zemiaky predávame od začiatku marca, ovocné stromky cca od 20. marca

         Najväčší výber a najprijateľnejšie ceny
   od Komárna až po Bratislavu !
Príďte sa presvedčiť ! webshop: agrocentrum.sk
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Bezvírusové, bohato rodiace ovocné stromky a kríky

Moruša
Yonkheer
van Tets Spinefree Early Blue

Zemiaky vo vreci Zemiaky v krabici

pppppppppppppp ffffffffffff yyyy

Široký výber sadbových zemiakov - osvedčená kvalita - spokojný pestovatelia!

Pripravujeme na apríl:

Viniče stolové 
bezsemenné,
rezistentné,

klasické,
viac, ako 99 odrôd Bažena Mechta Fermera Bogatyr
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

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

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

e-mail: Leporis@nextra.sk
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

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

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dunajskej Strede

0948 066 491

850 € brutto/ mesiac

Nástup INHEĎ!

POS nutný!
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

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

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

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
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
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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Stredanobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 28.02.2021, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

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

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. 

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

Slovensko je v boji s Covidom naj-
horšie na svete. Umierajú naši blízki, 
nemocnice sú plné chorých na Covid a 
liečba iných vážnych ochorení stojí bo-
kom.

Žiaľ minister zdravotníctva Marek 
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie 
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol. 
Či vedel ako? Vedieť mal.

Dôvodov prečo sme najhorší je via-
cero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet 
už má štandardizované postupy ako 
liečiť chorých na Covid od prvého po-
čiatku ochorenia, od liečby u všeobec-
ného lekára až po nemocnice. Postupy 
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové 
poznatky o rôznych vhodných liekoch 
a všade na svete ich aplikujú do praxe. 
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol, 
hoci odborníci na to naliehali už od leta. 
A tak minister Krajčí radšej robí len ko-
mentátora štatistík o počtoch mŕtvych. 
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si 
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netuší-
me, že príznaky ochorenia sa v závislos-
ti od konkrétnej mutácie vírusu menia          
a my často nerozpoznáme včas, že sme 
chorí.

Ste pozitívny? Tak jediné čo viete, 
že máte zostať doma a môžete sa za-
čať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme 
štandardné postupy pre lekárov v am-
bulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

dom. Rovnako tragické je, že nemáme 
štandardné postupy pre nemocnice a 
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi 
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.

Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa. 
Treba však normálne zodpovedne a ma-
nažérsky riadiť rezort a najmä komuni-
kovať.

Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol 
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvô-
li jeho neschopnosti dnes zomierajú aj 
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť. 

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!
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» Tomáš
   Drucker

cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek 
ereszcsatornák l tetoszerkezetek 
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222
 
www.stresnekrytiny.sk

Ha felhív 
vagy megkeres, 
árajánlatunk 

ingyenes!

na krytiny až do

- 50%
eladunk, szerelünkeladunk, szerelünk
TETOKET Zlavy
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 454444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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Chcete chovať hydinu?

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

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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AKONTÁCIOU bez navýšenia

-NOU

Splátkovy ́
predaj

Široký sortiment príslušenstva

031/558 46 00

Rozvoz ZDARMA!
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Ak si väčšina ľudí, najmä mladších 
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo 
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť 
totiž vo svojej podstate zahŕňa prís-
nu mravnú čistotu a prospešnosť a 
dosiahnutie čistoty myšlienky po-
mocou vedomého zdokonaľovania. 
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezú-
honnosť, čistota duše. 

Povedať teda o cudnosti, ako ďalšej 
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre 
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo 
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. 
Ako ľahké by bolo potom považovať 
množstvo ľudí za cudných!

Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia 
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, 
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti 
prírode. Cudnosť je pozemský pojem 
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž-
dého zrelého ľudského ducha ako zák-
ladný zákon napĺňania cudnosti. 

Sebectvo sa usadzuje na čelnom 
mieste princípov fungovania našej spo-
ločnosti. Niekde ešte v Starom zákone 
sa píše - „Kto pri svojom konaní stále 
myslí i na to, aby nespôsobil škodu 
svojmu spolublížnemu, ktorý mu dô-
veruje a neurobí nič také, čo by potom 
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať 
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a 
preto môže byť nazvaný skutočne cud-
ným!“

Cudnosť, zopakujme si znovu, je 
mravná čistota človeka. Až príliš veľa 

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnos-
ti. Niektorí ju považujú za staromódnu, 
za niečo, čo sa nehodí k modernému ži-
votnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko 
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cud-
nosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho 
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji, 
že si tým získajú uznanie, peniaze. 
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým 
hodnotným vlastníctvom bola ich cud-
nosť. Táto strata je často veľmi trpká. 

Kľúčom k zachovaniu cudnosti 
je chrániť si srdce. Nie je to doslovný 
telesný orgán. Toto srdce je obrazné. 
Vzťahuje sa na človeka, akým si vnút-
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a 
pohnútok. Je  zrejmé, že naše obrazné 
srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to, 
aby sme si ho chránili.

Nedávno mi napísal jeden mladý 
muž asi toto - „chcel by som dokázať to, 
čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal 
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ Od-
poveď prišla obratom  - „nevedomosť!“. 
Nádherný príklad cudnosti. „Nevedo-
mosť, chlapče, prekonáš iba vedomos-
ťami, takže – rob, skúšaj, 
striedaj omyly a raz doká-
žeš to, čo si chcel“!

Pekný týždeň, vážení 
čitatelia – s pozdravom

Bez tabu o cudnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

rob, skúšaj,
a raz doká-
el“!
eň, vážení 
dravom
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

LETÁKY
0907 779 019

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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PRÍJMEME 

ZVARAČOV CO2 
EN135, PRÁCA V ČR 

UBYTOVANIE  ZABEZPEČENÉ

MZDA OD 270KČ/hod

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

28. februára 1983        
bola odvysielaná posledná epizóda seriálu M*A*S*H 
v USA, ktorá sa zároveň stala najsledovanejšou tele-
víznou epizódou v histórii (pozeralo ju 106 – 125 milió-
nov divákov v USA)

5. marca 1993   
Slovensko nadviazalo diplomatické vzťahy s Bolíviou

Výročia a udalosti

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»CZ 175 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC PIONIER 
MUSTANG STADION STE-
LA KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»ZIMNÉ KOLESÁ SET na ško-
da FABIA I II III, rozteč 5x100 
Stredová diera: 57,1 vo 
veľmi dobrom stave s hl-
bokým vzorom používané 
len jednu sezónu cca 3000 
km. Dôvod predaja je pre-
daj oboch áut. Mám 15“ na 
TSI, 14 na MPI a HTP. Cena je 
185/60 R14 Kleber Krisalp 
MP2 za 150 a 185/60 R15 
BF Goodritch ETRA ROAD 
za 160-€ Obe sú kvalitné V 
vzory určené do horských 
podmienok a obe dosiahli 
v testoch skvelé výsledky 
preto sme ich kupovali. 
Dobehnete a vyberiete si 
Dunajská Streda 0905 578 
188.
»LIATINOVÉ KOLÁ HYUN-
DAI org. SantaFe veľké 18“ 
7Jx18, 235/60 R18“, všetky 
4 za 450-€ Tel.: 0907 779 
019

»Kúpim garáž 0918454108

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

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

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

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

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

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

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

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

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

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

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

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

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

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

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

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

2-ročné štúdium ukončené maturitou 

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

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

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

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

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

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

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk
telefón: +421 905 812 277

+421 2 22 20 50 45 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk

66
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Na začiatku očkovacej kampane proti 
koronavítusu treba pripomenúť nie-
ktoré fakty, tak, ako ich vidia odborní-
ci Úradu verejného zdravotníctva SR.

Očkovanie sa vykonáva dvomi 
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny 
sú vyrobené z usmrtených vírusov/ 
baktérií alebo ich častí, teda nie sú 
schopné rozmnožovania v ľudskom or-
ganizme, a preto nemôžu vyvolať ocho-
renie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie, 
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej 
dávky na udržanie imunity.

Ateunované vakcíny obsahujú 
oslabené vírusy/ baktérie a len vo vý-
nimočných prípadoch môžu vyvolať 
mierne príznaky pripomínajúce ocho-
renie. Tieto prejavy sú v porovnaní s 
ochorením minimálne, neohrozujú na 
živote, ani nevedú ku komplikáciám. 
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodo-
bejšiu imunitu ako inaktivované.

Ak je pacient počas očkovania v 
inkubačnom čase ochorenia, proti kto-
rému je očkovanie namierené, alebo sa 
infikuje krátko po očkovaní, tak očko-
vanie nezabráni ochoreniu a pacient 
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo 
ochorenie. 

Imunitný systém dieťaťa je naivný 
a potrebuje byť vystavený antigénom, 
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vak-
cínach výrazne klesol. V minulosti vak-
cína proti pravým kiahňam obsahovala 
200 antigénov, celobunková vakcína 

proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov. 
V súčasnosti hexavakcína spolu s pne-
umokokovou vakcínou majú spolu len 
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak 
podávame dojčaťu naraz vakcíny pro-
ti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len 
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1 
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo 
pri prepočte znamená, že dojča by sa 
bez problémov vysporiadalo aj s poda-
ním 10 tisíc vakcín naraz.

Rozdiel medzi očkovaním a pri-
rodzeným prekonaním ochorenia je v 
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budova-
ním imunity prekonaním týchto ocho-
rení riskujeme vážne poškodenie zdra-
via. Komplikácie spojené s ochorením 
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie 
účinky očkovania:  Každé piate dieťa, 
ktoré ochorie na pneumokokovú  in-
fekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie 
zomiera,  v prípade záškrtu 1 z 15 prípa-
dov ochorenia končí  smrťou,  1 z 1000 
prípadov osýpok je komplikovaný zá-
palom  mozgu. 

Vzťah medzi očkovaním a diabe-
tom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdo-
bie pochybností o tom, či očkovanie sú-
visí s cukrovkou, definitívne uzavrela 
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc 
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po 
rokoch sledovania a analýz vedci do-
speli k záveru, že ide o časovú, nie však 
príčinnú súvislosť s očkovaním. 

Fakty o očkovaní

» Zdroj: RU VZ MI

Ak bývate v bytovom dome a na svoje 
poschodie sa dopravujete výťahom, 
potom pre vás sú určené nasledujúce 
rady  Združenia pre lepšiu správu by-
tových domov.

Pri stretnutí viacerých obyvateľov 
vo výťahu je ideálne nerozprávať sa, 
pretože práve rozprávanie zvyšuje rizi-
ko šírenia vírusu. Ovládače vo výťahu, 
ako aj jeho dverný mechanizmus chy-
tajte iba v rukaviciac, prípadne, stačí 
mať pri sebe papierové vreckovky a 
použiť tie.

Bytové domy sa stali počas pandé-
mie nového koronavírusu jednými z 
najpravdepodobnejších miest šírenia 
vírusu. Združenie pre lepšiu správu 
bytových domov (ZLSBD) preto odpo-
rúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri 
presunoch do svojich bytov nasadené 
rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s 
dotykovými plochami v spoločných 
priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť 
frekvenciu upratovania spoločných 
priestorov a pravidelne vetrať. Informo-
vala o tom výkonná riaditeľka ZLSBD 
Nina Sovič.

„Ideálne je používať jednorazové 
rukavice, dvere otvárať pažou ruky 
(lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť na-
príklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité 
mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v 
ňom nachádza iba jedna osoba, preto-

že po vás do výťahu môže nastúpiť nie-
kto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vy-
dýchli, môže vdýchnuť váš sused,“ radí 
Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvate-
ľov vo výťahu je ideálne nerozprávať 
sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje 
riziko šírenia vírusu. Najvhodnejšie je 
počkať si na prázdnu kabínu.

Ako dodala Nina Sovič, kompe-
tentné orgány majú možnosť zabrániť 
stretávaniu sa obyvateľov bytových 
domov na schôdzach vlastníkov. Vlast-
níci však do istej miery preberajú zod-
povednosť za to, aby pri bežnom pohy-
be v spoločných priestoroch bytového 
domu neohrozili svojich susedov a ani 
seba samých.

Vo výťahu je dôležité nosiť rúško, 
aj keď je v ňom jedna osoba

» red
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Sčítanie obyvateľov - 15. 2. 2021 – 31. 
3. 2021. Tentoraz sa obyvatelia sčí-
tavajú sami.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo 
ich zákonný zástupca, pri prihlásení do 
formulára (www.scitanie.sk) sa zadáva 
rodné číslo dieťaťa. Vážení, pomôžte 
so sčítaním sa svojim príbuzným alebo 
blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elek-
tronickým sčítaním, ak vás o to požia-
dajú.

Ako sa sčítať?
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v 

období od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 počas šiestich kalendárnych 
týždňov. Sčítava sa každý, kto má v 
Slovenskej republike trvalý, prechodný, 
tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania do formu-
lára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 
2021.

Ochrana osobných údajov
Pri projekte Sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov 2021 je prioritou ochrana 
osobných údajov občanov. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu SR 
správcami administratívnych zdrojov 
údajov, samosprávami a obyvateľmi sú 
spracované výlučne pre potreby sčíta-
nia. Všetky získané údaje sú chránené 
pred únikom, zneužitím alebo kráde-

žou. Na účely ochrany osobných údajov 
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt, zabezpečujúci 
optimálny režim ochrany všetkých úda-
jov.

Prínosy sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ako jediné zisťovanie umožňuje zapo-
jenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie 
prinesie nenahraditeľné informácie o 
stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno- ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, o domácnostiach obyvate-
ľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných 
údajov v sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov sú jedinečné a nie je možné ich v 
rovnakom rozsahu získať z iných zdro-
jov.

Zámer
Výsledky zo sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov sú pre všetky sféry života, 
verejný a súkromný sektor, odbornú i 
laickú verejnosť nenahraditeľným zdro-
jom informácií. Jedinečné a dôležité 
informácie o obyvateľoch, ich domác-
nostiach a bývaní budú dostupné za 
celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia 
ako podklad a východisko pre správne 
pochopenie fungovania spoločnosti, 
pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, 
pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk 
k spoločenským a ekonomickým otáz-
kam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že 

mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné 
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať alebo aktualizovať z iných zdro-
jov. Navyše sú často jedinými štatistic-
kými dátami na lokálnej úrovni.

História sčítania
Sčítanie ľudu sa na našom území vy-

konávalo pravdepodobne už v stredove-
ku. Oprávnene ho teda možno považo-
vať za najstarší druh štatistiky. Postupne 
ako sa vyvíjala spoločnosť, menil sa 
cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania 
údajov a spracovania výsledkov. Cenzy 
však zostali nenahraditeľným zdrojom 

údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v da-
nom čase na danom území.

V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpi-
sy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opa-
kovali v dvojročných obdobiach. Sčíta-
nie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na 
území Slovenskej republiky 1939 – 1945. 
Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo 
sa k 1. marcu) možno považovať za za-
čiatok novej etapy československých 
populačných cenzov. Do histórie vstúpi-
lo ako prvé integrované sčítanie obyva-
teľov, domácností, bytov a domov. Toto 
vzájomné prepojenie prinieslo celkom 
novú kvalitu údajov a výrazne sa rozší-
rili aj možnosti ich využitia.                   red

Máme tu sčítanie obyvateľov
SPOLOČNOSŤ / FIRMÁMDUNAJSKOSTREDSKO
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

NANO CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L

SP
RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L
RE

nuke 

ÉNOVÉ aj
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA 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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��


