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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
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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
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1. marca 1992                      
Moslimovia a Chorváti sa v referende vy-
jadrili za nezávislosť Bosny a Hercegoviny

Výročia a udalosti

Minister životného prostredia Ján 
Budaj rešpektuje rozhodnutie Eu-
rópskej komisie, ktorá podáva na 
Európsky súdny dvor žalobu proti 
Slovensku za prekročenie limitnej 
hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky 
a pre neprijatie primeraných opat-
rení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Hoci početnosť prekročení limit-
nej hodnoty vyjadrenej ako priemerná 
denná koncentrácia na území Sloven-
ska za roky 2020, aj 2019 významne 
poklesla, a v roku 2020 bol dokonca 
dosiahnutý súlad s limitnou hodnotou 
na všetkých monitorovacích staniciach 
(s výnimkou Jelšavy),podanie na Eu-
rópsky súdny dvor hodnotí znečistenie 
ovzdušia Slovenska aj za predošlé roky.

Európska komisia vedie za poruše-
nie smernice o kvalite okolitého ovzdu-
šia konanie voči 18 členským štátom 
EÚ. Desať z týchto prípadov bolo po-
stúpených súdnemu dvoru EÚ, ktorý 
už vyniesol právny verdikt v piatich 
prípadoch. Ide najmä o koncentráciu 
prachových častíc, vyjadrenú ako den-
ný priemer.

„Kvalita ovzdušia je ako lakmuso-
vý papierik, ktorý odzrkadľuje, aká je 
environmentálna kondícia tej ktorej 
krajiny. Na znečistené ovzdušie si vie-
me zvyknúť, ale tento tichý zabiják sa 
podpisuje aj na predčasných úmrtiach. 

V úmrtnom liste to nebýva napísané, 
ale na Slovensku zomierame násled-
kom znečisteného ovzdušia v podobe 
rôznych pľúcnych ochorení viac na in-
farkt myokardu, či na rakovinu.

Žneme ovocie ignorácie voči ochra-
ne ovzdušia z éry predchádzajúcich 
vlád. 

„Ukončili sme prípravu nového zá-
kona o  ochrane ovzdušia, ktorej cieľom 
sú rozsiahle zmeny premietajúce opat-
renia vyplývajúce z programového vy-
hlásenia vlády. Návrh nového zákona 
vytvorí nové, náročnejšie požiadavky 
na štátnu správu, samosprávu, aj na 
prevádzkovateľov zdrojov znečisťova-
nia.“ Pripomenul v tejto súvislosti mi-
nister životného prostredia Ján Budaj.

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú 
ochranu kvality ovzdušia

» red

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
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA) zverejnila oznámenie na 
predkladanie žiadostí o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na dobytčie 
jednotky na rok 2021. 

Prostredníctvom týchto platieb 
budú podporení chovatelia dojčiacich 
kráv, oviec a kôz. PPA pre zjednodu-
šenie podávania žiadostí, minimalizo-
vanie chybovosti a zefektívnenie čer-
pania financií, zasiela potenciálnym 
žiadateľom predtlačené formuláre. Žia-
dateľ môže o platbu požiadať do konca 
februára 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na 
dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k 
vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov 
v tých členských štátoch EÚ, ktorých 
úroveň priamych platieb je pod úrov-
ňou 90 percent priemeru EÚ, a ktoré 
uplatňujú režim jednotnej platby na 
plochu. Predmetom týchto žiadostí je 
platba na dojčiace kravy nad 24 mesia-
cov a ovce a kozy nad 12 mesiacov.

Chovatelia vybraných kategórií 
zvierat môžu predkladať žiadosti v ter-
míne do 28. februára 2021. Na žiadosti, 
ktoré budú predložené po uvedenej le-
hote, PPA nebude prihliadať. 

Vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu, súvisiacu s ochorením Co-

vid-19, si PPA dovoľuje požiadať žiada-
teľov, aby primárne využívali elektro-
nické podanie žiadostí (za elektronické 
podanie sa nepovažuje podanie e-ma-
ilom, ale podanie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy so 
zaručeným elektronickým podpisom) 
alebo podanie prostredníctvom poš-
tovej prepravy. V záujme zachovania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
PPA odporúča žiadateľom, aby osobnú 
návštevu príslušného regionálneho 
pracoviska využívali len v nevyhnut-
ných prípadoch a na základe vopred 
dohodnutého presného termínu náv-
števy.

Výzva je zverejnená na webovom 
sídle PPA: https://bit.ly/3jNSV4e

Agrorezort spúšťa podávanie 
žiadostí na platby pre chovateľov 
hospodárskych zvierat

» red

22
 1

21
 0

03
4

05
12

00
10

2



PN21-08_strana- 4

zDRAVIe / SLUŽBY, BÝVAnIe Najčítanejšie regionálne noviny
4

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

63
-0
6

63
-1
0

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely- SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 
»Predám malotraktor mo-
tor Slavia nafta dvojvalec, 
komplet hydraulika, cena 
490 eur, Tel.: 0905 868 994 
»KÚPIM staré auto do r,v 
1990, Moped BABETU, Pio-
nier a inú JAWU, platba v 
hotovosti. T.: 0918 383 828 
»Kúpim Starý traktor Ze-
tor 15 - 25, Super 50 , 3011, 
Škoda 30, Slavia, Svoboda, 
Staré auto, Jawa - Pionier, 
Pasak, Ostrowek, Multicar, 
pluhy, náhradné diely – zá-
važia. Tel.: 0908 146 946 

reality/iné 7
»Hľadám podnájom v pn 1 
- izbový byt najlepšie s bal-
kónom pre jednu zamest-
nanú osobu.0d 8. apríla. 
Tel.: 0911 716 620

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

záhrada, zverinec 10
»Predám 4 - ročnú červe-
nú kravu, 1x otelenú, cena: 
500€, Chvojnica. Tel.: 0907 
715 467 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

rôzne/iné 14
»Kúpim triodyn 320 alebo 
len rotor. Tel.: 0944 634 153 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Upozornenie na falošných asistentov

Upozorňujeme obyvateľov, že sčí-
tanie obyvateľov sa realizuje tak, že 
obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elek-
tronického formulára. Žiaden sčítací 

asistent ani sčítací komisár obyvateľa 
nenavštevuje.

Asistované sčítanie sa uskutočňuje 
pod gersciou zväčša samospráv a tie 
o ňom občanov informujú obvyklými 
cestami.

Varovanie pred ďalšou praktikou 
podvodníkov!

» red

3. marca 1915              
Prezident Woodrow Wilson založil organizáciu National Advisory 
Committee for Aeronautics, predchodcu NASA

Výročia a udalosti
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami

63
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1
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319

-40%
cena za 1 kg

5.39

119

Supercena

(1 kg = 0,79)

1,5 kg balenie

1,5 kg

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

199

-20%

(1 l = 2,65)

0,75 l

2.49

Pivnica
Tibava

CHLADENÉ

Kuracie 
prsné rezne

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29

075

-40%

(100 g = 0,60)

125 g

1.25

• tavený syr, trojuholníčky

Encián  
• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 0,79)

150 g

Parenica
• údená/

neúdená
069

Supercena

(100 g = 0,58)

120 g

Niva

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 1. 3.
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• polotučné

040

Supercena
1 l

079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Pepsi/7 UP/

539

-19%

(1 l = 7,70)

0,7 l

6.69

40 % 249

3 x 80 g

(100 g = 1,60/
1,48/PP)

240 g

• rôzne druhy

129

-23%

(100 g = 0,86)

150 g

1.69

599

1 kg

• zr�ková káva

399

Supercena
16 kapsúl

• rôzne druhy

38 % 

539

Supercena

(1 l = 7,70)

0,7 l

Supercena

• ext�a jemná

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
1. MARCA
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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

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Máme tu sčítanie obyvateľov

0905 746 988
Viac informácií na tel.:

0905 746 988
KVALITNÉ
VIZITKY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Myjave

0948 066 491

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!
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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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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

WWW.REGIONPRESS.SK
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Všimol som si, že ľudia majú niekedy 
problém s rozlišovaním príčin a ná-
sledkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár 
opravuje poruchu, manažér „motivu-
je“ ľudí peniazmi a peknými rečami. 

Lenže bolesť má svoju príčinu, po-
dobne ako porucha stroja alebo frustrá-
cia a nespokojnosť spolupracovníkov. 
Riešenie príčiny odstraňuje problém, pri 
riešení následkov sa problém opakuje a 
často aj zhoršuje. 

Prečo sa teda lekári alebo manažéri 
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy 
jednoduchšie. Často chýba čas na analý-
zu skutočnej príčiny problému alebo na 
to ľudia nemajú ani dostatočné znalos-
ti. Existujú rôzne metódy na skúmanie 
príčin problémov - napríklad diagram 
príčin a  následkov alebo metóda 5 krát 
prečo. Dnes máme aj technológie, ktoré 
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom 
organizme, spôsobe života, práci stroja a 
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a 
simulačné modely a rýchle počítače. Tak 
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri 
išli na dovolenky, som na jednom úrade 
videl model šírenia vírusu a jeho násled-
ky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr 
musí preniesť na človeka, potom dostať 
do krajiny a následne rozšíriť na ostat-

ných. 
Boj s vírusom môže mať dva scenáre 

– buď včas zachytávame príčiny a riadi-
me vírus my, alebo oneskorene zachy-
távame následky a vírus riadi nás. Po 
dovolenkách boli reči o nevestách, špor-
tovcoch a otváraní škôl. Potom masívne 
strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa 
hlavný bojovník s vírusom skryl a vystr-
čil  nám vystrašeného a bezradného mi-
nistra. Ten nám každý podvečer oznámi, 
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj 
poplašné správy. Chaotici na čele krajiny 
nakoniec dospeli k názoru, že treba kon-
trolovať hranice. Vždy hasia následky 
niekoľko mesiacov po tom, ako mali rie-
šiť príčiny. V Ázii používajú pri katastro-
fách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a 
pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha, 
panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väč-
šiny hriechov. Začína 
tam, kde si niekto 
myslí, že bohatstvo a 
moc sú viac ako zna-
losti a skúsenosti. 
Keď hlúpi a pyšní ne-
počúvajú múdrych 
a pokorných, 
musíme zná-
šať následky.

Príčina a následok

» Ján Košturiak
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

  požiadavky:
- vyučený v odbore
- skúsenosti so strojárskou výrobou

- Pracovník do výroby: BRUSIČ NASTAVOVAČ
  mzda 900€
- TECHNOLÓG
   mzda 1100€
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Piešťany Mzda: 3,58 €/h. brutto 

Kaufland Piešťany Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.
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27. februára 1933              
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov

Výročia a udalosti 4. marca 1944                      
Druhá svetová vojna: americké letectvo 
prvýkrát bombardovalo Berlín

Výročia a udalosti
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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 €
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������

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

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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�


