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HĽADÁTE PRÁCU?
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM

PRI NÁSTUPE – 693 € brutto
PO 3 MESIACOCH – 739 € brutto
PO 1 ROKU – 754 € brutto
Priemerná hrubá mzda – 910 € mesačne

 � Dochádzkový bonus 50 € mesačne
 � variabilná zložka mzdy pre 

novonastúpených zamestnancov 
do 37 € mesačne

 � príplatky
 � množstvo iných benefitov

Nemáte skúsenosti vo výrobe?
Nevadí – radi vás zaškolíme.

KONTAKT: 053 � 41 72 110
Registrujte sa na:
ludske-zdroje@nidec-ga.com

ZÁKLADNÁ MZDA
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ODŤAHOVK A 
NONSTOP SNV

ODŤAHOVKA SNV  MKAUTO.SK

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom

Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Ne-
mecku ešte nedávno (v marci) zomie-
ralo na COVID asi 150 osôb denne. U 
nás v tom čase asi sto.

Lenže – Nemecko má 80 miliónov 
obyvateľov, kým slovensko päť a pol 
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo-
mieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by 
vyzeral prepočet na množstvo tragédií 
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. 
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam. 
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo 
tak, ako u nás.

Nech sa nám ľahšie počíta, dajme 
tomu, že na Slovensku je smutný denný 
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku 
potom pri rovnakých opatreniach malo 
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej-
šie čísla nepresahujú stovku. 

Vyhľadal som si štatistiky za spolko-
vú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav-
ným mestom), počet obyvateľov je tam 
takmer porovnateľný so Slovenskom, 
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý 
je  údaj o tamojšom počte nových prípa-
dov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj-
me. Oni majú 134 nakazených, my máme 
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver 

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády  
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili 
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu 
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré 
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie 
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „na-
šich“ majú desiatky výnimiek pre každý 
prípad a potrebu. 

Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pen-
dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar, 
atď. To mám potvrdené. To všetko vie-
me, len to nechceme vidieť. Možno naši 
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v 
pandemickej bubline, striktne dodržujú 
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť 
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to 
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život 
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek 
vidieť?

A očkovacia turistika? Jazdíme po 
celom Slovensku. Predo mnou tam stá-
lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie 
od vojakov, systém objednal a pozval na 
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam 
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zá-
kaz zhromažďovania. Nebudú ma sank-
cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak 
budem od štátu žiadať odškodné.

Niečo asi robíme inak 
(ak rovno nie zle)

» KK

John Donne   
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jed-
nej jesennej tvári.

C i t á t y Peter Gregor    
Táto jar: Táto jar je nanič: všetko kvitne, len ja som už nadobro 
odkvitnutý…

C i t á t y
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Slovenské príslovie      
Na jar zamaž, v jeseni zapráš.

C i t á t y

   Mnoho
     dôvodov 
       pre
          úsmev

- Implant, Straumann najlepší systém na svete

- Protetika s 3D digitalizáciou zuba

- Namiesto bolestivého vàtania ívame

  bezbolestné ošetrenie laserom s vodným lúèom

- Dentálna hygiena

- Bielenie zubov technológiami Zoom alebo Purewhitening

- Vlastné laboratórium

- Ošetrenie detských paciento ou sedacie)

DENTICON dentálne centrum, Zlatá 15, Košice
Po - Št: 7:30 - 17:00 | Pia: 7:30 - 13:00

denticon

     0915 961 072         www.denticon.sk         denticon košice

Zabudnete
na strach

zo zubárov
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ívajte si benefity s najnovšími technológiami stomatológie

a dosiahnite krásny úsmev o ktorom ste stále snívali
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Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y

Ruské príslovie     
Kvetiny krášlia jar – snopy jeseň.

C i t á t y

��DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
-
-

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
-

-
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:

-
-

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
-

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
-  

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
-  (Master of Business Administration)
-  (Doctor of Business Administration)
-  (Master of Law) 

P .
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň
 s.r.o.

 290

9
9
-0
0
3
5
-1

V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
0905 719 139

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0903 625 039
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• rôzne druhy

066

-48%

(100 g = 0,60)

110 g

1.29*

• rôzne druhy

• blok

• rôzne druhy
129

-23%

(1 kg = 5,16)

250 g

1.69

 

• rôzne druhy
222

-30%

(1 kg = 5,55)

400 g

3.19

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

• rôzne druhy
039

Supercena
1 kg

• guľatozr�ná 0
99

-37%
1 kg

1.59*

129

Supercena

(1 kg = 5,16)

250 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 12. 4. 
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• tavený syr v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

319
-40%

cena za 1 kg

5.39 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25*

• rôzne druhy

799
-33%

42 kapsúl

11.99*
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza 

099

-41%
1.69

52 %  

1299

Supercena

(1 l = 18,56)

0,7 l

Minerálna 

• jemne sýtená/
sýtená

029

-34%

(1 l = 0,19)

1 ,5 l

0.44*

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
12. APRÍLA
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Často sa hovorieva o tom, že niekto je 
na kolenách. Vyjadruje sa tým pád, 
krach alebo strata schopnosti pokra-
čovať vo svojej životnej ceste. 

Byť na kolenách je v  našom svete 
prejavom slabosti, ale opak je prav-
dou. Na kolená padáme v  bezmocnos-
ti, opúšťame svoje ego a pýchu. Prosíme 
Boha o pomoc a odovzdávame mu všet-
ky svoje starosti. A práve v tejto chvíľke 
bezmocnosti môžeme dostať obrovský 
dar zhora, od nášho Pána. Tam, kde 
nestačíme svojimi vlastnými silami, pri-
chádza pomoc od Boha. Iba úplne odo-
vzdaní môžeme prijať tento dar. 

Nedávno mi volal kamarát Peter. 
Kedysi podľahol hracím automatom 
a skončil na ulici. Bez peňazí a strechy 
nad hlavou. Začal písať príbehy z  uli-
ce a vydal ich ako knihu. Pomohol mu 
vtedy náš spoločný priateľ Dano Hevier 
a Peter si predajom vlastnej knihy zaro-
bil peniaze na podnájom, vyhrabal sa 
z  najhoršieho a  napísal druhú knihu. 
Lenže prišiel Covid a na Miletičke sa už 
nedalo predávať tak, ako predtým. Všet-
ko išlo dole vodou. Skúšal rôzne veci, 
napísal aj poslancom do parlamentu, 
aby si kúpili jeho knižku. Ozvali sa mu 
dvaja. Pred pár týždňami bol Peter úpl-

ne bezradný a zúfalý. Modlil sa k Bohu 
a  hovoril mu, že už nemá silu a nevie 
ako ďalej žiť. Keď sa vrátil domov, urobil 
ešte posledný pokus predať svoju kniž-
ku na sociálnej sieti. A potom sa to stalo 
– začali sa sypať objednávky. Jedna za 
druhou. Desať, dvadsať, sto, dvesto, tri-
sto. Peter nechápal, čo všetko sa začne 
diať, keď človek padne na kolená a ne-
beské sily začnú pôsobiť. 

Padnúť na kolená nie je hanba. Ani 
bezmocnosť a plač. Oveľa horšie je pyš-
ne stáť na vlastných nohách a počúvať 
iba vlastné ego. Jeden politik sa snažil 
viesť krajinu, ale nedokázal niekedy 
riadiť ani sám seba. Keď musel odstú-
piť, namiesto ospravedlnenia občanom, 
vyhlásil, že odpustil všetkým, ktorí žia-
dali jeho odchod. O  pár dní príjemne 
prekvapil. Požiadal ľudí o  odpustenie. 
Nech mu to vydrží. 
Žije vo svojom vesmí-
re a je mi ho nieke-
dy ľúto. Držím mu 
palce, aby sa aj on 
premenil k lepšiemu. 
Inovácia človeka 
začína s po-
korou a na 
kolenách.

Na kolenách

» Ján Košturiak

Poslanci Národnej rady Slovenskej 
republiky schválili novú legislatí-
vu, ktorá umožní zakázať pestovať 
geneticky modifikované organiz-
my na Slovensku. 

Novú právnu úpravu z dielne Mi-
nisterstva životného prostredia pod-
porilo 111 poslancov parlamentu. Štát-
ny tajomník ministerstva životného 
prostredia Michal Kiča zdôraznil, že 
ide o veľký krok vpred z hľadiska bio-
logickej bezpečnosti na Slovensku, 
keďže EÚ umožňuje členským štátom 
uplatňovať si výhrady vo vzťahu ku 
geneticky modifikovaným plodinám 
a organizmom. „Týmto spôsobom si 
Slovensko uplatňuje túto výhradu a 
bude môcť obmedzovať uvádzanie 
a pestovanie geneticky modifikova-
ných plodín na Slovensku,“ podčiar-
kol štátny tajomník Kiča.

Pri príprave novely zákona o 
geneticky modifikovaných organiz-
moch MŽP aktívne spolupracovalo 
predovšetkým s Ministerstvom pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, ako aj s občianskou iniciatívou 
Slovensko bez GMO. Touto legislatív-
nou zmenou Slovensko zosúladilo 
národnú legislatívu so smernicou 

Európskeho parlamentu o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných 
organizmov do životného prostre-
dia, ktorá nechala na rozhodnutí 
členských štátov možnosť obmedziť, 
alebo zakázať pestovanie geneticky 
modifikovaných plodín na svojom 
území. Prípadné obmedzenie v bu-
dúcnosti sa bude týkať výlučne pes-
tovania v poľnohospodárskej výrobe, 
teda pestovania geneticky modifiko-
vaných rastlín, ktoré boli doteraz po-
volené. V súčasnosti sa na Slovensku 
neuskutočňuje pestovanie rastlín v 
poľnohospodárskej produkcii, vráta-
ne pokusného.

Nová legislatíva reaguje aj na po-
žiadavky používania geneticky modi-
fikovaných organizmov v uzavretých 
priestoroch a odstraňuje drobné pro-
cesné nedostatky konaní o vydanie 
rozhodnutia. 

Genetické inžinierstvo umožňuje 
skombinovať takmer čokoľvek – rôz-
ne druhy potravín, upravovať gény 
rastlín, či živočíchov a kombinovať 
ich s génmi iných organizmov.

Stop genetickej modifikácii

» Zdroj: MŽP SR
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ITINERIS, s.r.o. prijme

vodičov MKD
NÁSTUP IHNEĎ
Turnusy 3+1

Stabilná práca
Férové podmienky

MZDA brutto pri nástupe:
740€ (bez adr) a 840€ (s adr)

+ variabilná zložka
(spolu brutto v priemere 900€ až 1000€)

+ cestovné náhrady

tel. 0948 437 677
e-mail: info@itineris.sk

Práce pre:
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20950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
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ikerna ky maor ina

skratka    

ambulan-  

cie

neón,     

po esky

staršia  

jednotka   

plošného   

obsahu

osobné    

zámeno

islamská   

monarchia

4. as     
tajni ky

Róbert     

(dom.)     

ledaže

3. as     
tajni ky

hra, po    

anglicky

Pomôcky: 
Last, ima-  

nát, Pales, 

Sém, PsA

nepozoro-  

vane ušlo  

(hovor.)

lovek,    

ktorý      

všetko vie

gibon      

bieloruký   

samice  

jele ov

fosfid      

nióbu      

Eleonóra   

(dom.)

unesie     

(expr.)

semitský   

boh       

múdra,  

rozumná

2. as     
tajni ky

zberba    

(pejor.)    

hru

Renáta    

(dom.)

erpadlá   

skúšobné  

jamy, vrty

pozýva    

(kniž.)

druh ve -   

kých ôs    

privinie

zametiem  

(zried.)

skratka 

leukocytu

podupú,   

pošliapu   

vzbudil    

záujem

zbavia     

z n

zna ka   

nanometra 

starorím-   

sky boh

Pomôcky: 
rmuty,     

Poe, luza,  

lár, lot

smútok    

(bás.)

ženské    
meno     

vymazá-   

vajú

americký   

spisovate   

morský    

h bkomer

kašovité 

látky na    

získanie   

destilátov

nemecký  

dirigent    

skr. súhv.  

Južná ryba

1. as     
tajni ky

rozde uj    

na 2 asti  

otravné    

látky

užialene

nežne    
pritískala

jeden     

z Noemo-  

vých synov

Dedko spomína na staré dobré asy       

a hovorí vnú ikovi:

- Ke  som bol malý chlapec ako ty, 

mami ka ma poslala do obchodu            

s pä koruná kou a ja som sa vrátil          

s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi 

chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra, 

škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz 

to už nejde.
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa 
vnú ik.

- Aj to, ale hlavne dnes...

(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom



SN21-14 strana- 11

spravodajstvo / zamestnanIe, bývanIespIšsko
11

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové 
pôstne obdobie, ktoré sa pre mno-
hých nieslo v  znamení pôstnych 
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli 
využiť tento čas na modlitbu, pomoc 
núdznym, iní obmedzili aktivitu na 
sociálnych sieťach, uskromnili sa 
v jedle, či v nákupoch.

Je však možnosť práce na sebe a 
duchovného rastu obmedzená len na 
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich 
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú 
a ovládne nás rutina a stereotyp?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi vytvorila krátku online prí-
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra-
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie 
duchovného života. Je určená pre všet-
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti 
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol 
pohľadu.

V úvode príručky sa píše: Každý sa 
občas pristihneme pri tom, že nášmu 
duchovnému životu chýba vášeň, odda-
nosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspek-
ty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním 
opätovne pozýva. Momenty sklamania 
však určite neznamenajú, že by tvoja 
snaha nemala zmysel – práve naopak, je 
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto 
situácie nikdy nie je negativizmus, se-
baľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec 
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy 
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so 
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“

Nejde teda o žiadne „zázračné“ ná-
vody či instantné riešenia. Materiál však 
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií 
pre každodenný, bežný život. Dozvieme 
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odo-
vzdávať svoj deň Bohu, alebo akými 
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť 
jednotlivé sviatky liturgického roka.

Príručka tiež vyvedie z omylu všet-
kých, ktorí si myslia, že duchovný život 
prebieha len za múrmi kostola, či vo 
chvíľach tichej modlitby. Ale  čo je naj-
dôležitejšie, pozve nás objavovať ten 
najväčší dar duchovného života – dar 
s veľkým D.

Online materiál o duchovnom živote 
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zá-
ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiro-
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na 
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

Ako oživiť svoj duchovný život: 
5 tradične netradičných tipov

» Zdroj: ACN Slovensko

Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla 
2021 budúcim mamičkám poskytovať 
novú dávku tehotenské. Po splnení 
zákonných podmienok tak môžu zís-
kať finančnú pomoc, ktorá im pomôže 
kompenzovať zvýšené výdavky v ob-
dobí tehotenstva.

Dávka je určená pre tehotné ženy, kto-
ré sú v čase nároku nemocensky poistené 
– zamestnankyne, živnostníčky či iné sa-
mostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), 
dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné 
ženy, ktorým vznikne nárok na dávku 
po zániku nemocenského poistenia v 
ochrannej lehote. Na rozdiel od iných 
dávok nemocenského poistenia ju môžu 
ženy poberať aj popri práci, teda v obdo-
bí, keď majú príjem alebo poberajú iné 
dávky (napríklad materské, nemocenské, 
či rodičovský príspevok). K podmienkam 
priznania nároku patrí aj dosiahnutie naj-
menej 270 dní nemocenského poistenia v 
posledných dvoch rokoch. Do tohto obdo-
bia sa môže zarátať aj obdobie preruše-
ného nemocenského poistenia z dôvodu 
čerpania rodičovskej dovolenky alebo 
poberania rodičovského príspevku. Pri 
SZČO a dobrovoľne poistených osobách 
nesmie navyše nedoplatok na poistnom 
presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka 
tehotných študentiek, pre tie je určené 
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba 
požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehot-
ným ženám od začiatku 27. týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. 
týždňa tehotenstva a budú ju poberať 
až do skončenia tehotenstva (pôrodom, 
umelým prerušením tehotenstva alebo 
spontánnym potratom).

Výška dávky bude závisieť od do-
siahnutých vymeriavacích základov 
(hrubých príjmov), z ktorých žena odvá-
dzala poistné na nemocenské poistenie 
v rozhodujúcom období, čo je spravidla 
predchádzajúci kalendárny rok. Výška 
dávky predstavuje 15% denného vyme-
riavacieho základu. Stanovená je aj jej 
najnižšia a najvyššia možná hranica. V 
roku 2021 môže budúca mamička dostá-
vať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 
333,90 eura mesačne.

Nárok si uplatní prostredníctvom Žia-
dosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a oča-
kávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gyne-
kológ na prvej preventívnej prehliadke, 
na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. 
týždňa tehotenstva. Budúca mamička do-
ručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne. Sociálna poisťovňa v tejto sú-
vislosti pripravila elektronický formulár, 
ktorý bude k dispozícii na jej webstránke 
od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára 
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od le-
kára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež 
môže aj poštou alebo osobne. 

Budúce mamičky môžu od 1. apríla 
požiadať o novú dávku

» Zdroj: SP
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


