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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 

S pozdravom
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INZERCIA
0905 719 135

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR 78
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Partizánske -  kovošrot
29. 4. 2021

od 11.30 - 10.45 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

v pneuservise alebo online
w w w. m i ko n a . s k
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG SIMSON BABETA 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 
0915215406
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa CZ 
Babe� a Stadion Simson aj 
iné. 0949371361

»Predám 5 árový poz. cena 
15000€, Malé Ripňany 
0915209627

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»KÚPIM ZAJACE NEMEC-
KÝ OBROVITÝ STRAKÁČ TEL 
0909233900
»Predám Ruánske kačičky. 
Tel: 0908655017
»Predám 8 týždňové králi-
ky. Tel: 0908655017

»Kúpim staré hodinky PRIM 
a iné hodinky. Tel. 0905/767 
777

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej kraji-
ny čelia kritike za spomalenú kam-
paň očkovania.

Nemecká farmaceutická spoloč-
nosť BioNTech a jej americký partner 
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento 
rok poskytnú členským krajinám Eu-
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac 
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o 
tom tlačová agentúra AP.

Obe spoločnosti, ktorá stoja za 
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon-
delok oznámili, že Európska komisia 
(EK), ktorá má poverenie konať v mene 
27-člennej Únie, využila svoju opciu na 
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát-
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré 
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na 
600 miliónov.

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny 
čelia kritike za spomalenú kampaň 
očkovania. Túto situáciu zapríčinilo 
oneskorenie alebo zníženie zazmluv-
nených dávok vakcín od iných výrob-
cov a tiež nedôvera voči vakcínam od 
spoločností AstraZeneca a Johnson & 
Johnson po výskyte niekoľkých váž-
nych prípadov spájaných s tvorbou 
krvných zrazenín.

Obchodný riaditeľ spoločnosti 
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos-

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu 
mRNA v tomto roku pokryjú až dve 
tretiny populácie Európskej únie. V 
450-miliónovej Únii sa doteraz podari-
lo zaočkovať okolo 105 miliónov obyva-
teľov.

Predsedníčka EK Ursula von der 
Leyenová minulý týždeň v stredu ozná-
mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o 
dodávkach proticovidových vakcín so 
spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do 
roku 2023, pričom túto vakcínu ozna-
čila za „základný pilier európskych 
očkovacích aktivít“.

Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž-
doročné preočkovanie bude však prav-
depodobne potrebné podľa spoločnosti 
Pfizer pri boji s koronavírusom.

Očkovanie Sputnikom sa dostalo 
do polohy veľká neznáma. Jednak nie je 
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup 
vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských 
Michaľanoch a potom, mnohé vyjad-
renia našich politikovsmerujú k defi-
nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik 
na Slovensko vôbec nevyvážať.

Do Únie smeruje 100 miliónov 
dávok Pfizer/BioNTechu

» red
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25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

A samozrejme, ak medzitým ne-
zmenia nariadania, tak platí nasle-
dovné:

Od pondelka 19. 4. platia nové vý-
nimky zo zákazu vychádzania. Cesta 
do prírody a na individuálnu rekreáciu 
je možná aj medzi okresmi s podmien-
kou najviac sedemdňového negatívne-
ho testu v prípade okresu vo štvrtom 
stupni varovania. Navštíviť možno 
obchody, múzeá, galérie, knižnice, zo-
ologické, botanické záhrady, plavárne. 
Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili 
sa návštevy bohoslužieb, plavární a 
športovísk. Väčšina nových výnimiek 
je podmienená negatívnym testom.

Zmena podmienok zrušila povin-
nú prácu z domu, po novom je odpo-
rúčaná. Rozhodnutie je na zamestná-
vateľovi. Na cestu do zamestnania je 
naďalej potrebné potvrdenie s určením 
pracovnej doby a miesta výkonu práce. 
Zamestnanci škôl potrebujú najviac 
sedemdňový negatívny test. Pri ostat-
ných zamestnaniach záleží platnosť 
testu od zaradenia okresu podľa COVID 
automatu. V IV. alebo III. stupni varo-
vania platí najviac sedemdňový, v II. 
stupni varovania 14-dňový a v I. stupni 
varovania 21-dňový test.

Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 
h možný nákup nevyhnutných ži-
votných potrieb, napríklad potravín, 
drogérie, liekov či pohonných látok. 
Rovnaké podmienky budú platiť aj pri 

návšteve bohoslužieb.
Do maloobchodných predajní ale-

bo prevádzok je potrebný negatívny 
najviac sedemdňový test. Preukázať sa 
ním treba aj na plavárni alebo inej vod-
nej ploche, v múzeách, galériách, kniž-
niciach, botanických záhradách či zoo, 
ale aj na kurze v autoškole. Všetky akti-
vity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.

Časovo obmedzený je tiež pobyt v 
prírode a individuálny šport, pohybo-
vať sa však možno aj mimo okresu. V 
čiernych okresoch je potrebný test, ak-
tuálne sa to netýka žiadneho. Vyžadu-
je sa tiež pri individuálnej rekreácii či 
rekreácii členov spoločnej domácnosti.

Alternatívou k negatívnemu testu 
je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. 
V prípade mRNA vakcíny sa bude ak-
ceptovať 14 dní po druhej dávke, pri 
vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri 
týždne po prvej dávke. Test nepotrebu-
jú ani osoby zaočkované prvou dáv-
kou, ktoré prekonali v posledných 180 
dňoch ochorenie COVID-19 a majú o 
tom potvrdenie. Náhradou testu je tiež 
potvrdenie o prekonaní ochorenia nie 
staršie ako 180 dní. Výnimku z povin-
ného testu majú tiež osoby, ktorým ho 
zdravotný stav alebo kontraindikácia 
neumožňuje absolvovať.

Zákaz vychádzania platí do odvo-
lania, najneskôr do konca núdzového 
stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021. 
Medzi 1.00 a 5.00 h neplatí.

Kým sa neskončí núdzový stav

» red
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

87
-0
00

7

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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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DUCHONKE
platba v hotovosti.
0948 353 000
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DÁME
na pracovnú zmluvu

 • práca v okrese Par zánske 
    a Topoľčany
• sociálne výhody 
    (preplácanie dopravy, stravné)
• doplnkové dôchodkové sporenie
• mzda od 700€ do 920€   

 

  

Záujemcovia hláste sa na t. . 0903 277 753
alebo pošlite dos  na mail: mzdy@dak.sk 13

 12
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Máj je pôvodne mladý stromček, naj-
častejšie smrekový, jedľový alebo bre-
zový, ktorý mal symbolický význam a 
bol výrazom prírodného mýtu o boji 
zimy s jarou, smrti so životom. Je to 
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. 

Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari 
alebo leta v slávnostnom sprievode po 
dedine za spevu starodávnych obrad-
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu 
prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pes-
trými stužkami, farebnými papiermi 
a podobne; miestami sa tiež obliekali 
do ženských šiat alebo sa na ne vešali 
malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov 
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať 
máje existuje v mnohých krajiných 
dodnes. Na Slovensku napríklad máje 
stavajú ako okresané a ovenčené stro-
my mládenci pred 1. májom pred tie 
domy, kde je vydaja súca dievka/ich 
milenka, inokedy sa stavia len jeden 
ústredný máj pre obec a podobne. Väč-
šinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa pone-
cháva s vetvami.

Vysoké máje postavili v strede de-
diny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Menšie 

máje stavali mládenci pred domami 
všetkým anajmä milovaným dievkam 
v dedine.  

Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u 
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola 
považovaná za noc čarodejníc. Podľa 
tradičných predstáv sa vtedy schádzali 
strigy a strigôni na krížnych cestách, 
odkiaľ sa vydali do všetkých kútov 
chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni, 
dokonca mali pričarovať mráz, ktorý 
ničil budúcu úrodu ovocných stromov 
i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred 
ich vyčíňaním chránili, používali rôz-
norodé magické praktiky. V predvečer 
tohto dňa chodili pastieri na návršia, 
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky 
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdo-
via používali aj konáriky borievok, kto-
ré dávali nad dvere a pod strechu domu 
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby 
bol pred bosorkami chránený aj doby-
tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z 
kvetov a magických bylín.

Máj, mesiac lásky 
a predovšetkým „májov“

» red

Zabrániť vyhynutiu žltáčika zanovä-
ťového, dosiahnuť zvyšovanie počtu 
tohto druhu motýľa a získať stabil-
né životaschopné populácie. To je 
hlavným cieľom Programu záchrany 
žltáčika zanoväťového na obdobie 
2021-2025 z dielne envirorezortu, kto-
rý  nadobudol platnosť 15. apríla 2021.

Dôvodom pokračovania programu 
záchrany tohto kriticky ohrozeného mo-
týľa je znižovanie stavov jeho populácií v 
celej Európe. Slovensko  s Poľskom a Ru-
munskom patrí  medzi posledné krajiny 
EÚ, kde sa výskyt tohto vzácneho druhu  
ešte zaznamenáva . Dnešné veľkoplošné 
intenzívne kosenie, viazané na termíny 
kvôli dotáciám, sceľovanie pozemkov, či 
likvidácia ovocných sadov a hatí s poras-
tom živnej rastliny zanoväte pôsobia ako 
negatívne činitele na biotopy viacerých 
druhov opeľovačov, vrátane žltáčika za-
ňoväťového. V minulosti sa vyskytoval 
práve v oblastiach  tradičnej extenzívnej 
pastvy a mozaikového kosenia. 

Programy záchrany sa vyhotovujú 
na  päťročné obdobie, čo je  veľmi krátke 
obdobie na záchranu žltáčika.  Minister 
životného prostredia Ján Budaj preto ape-
loval, aby sa v záujme záchrany žltáčika  
správne nastavila poľnohospodárska 
politika: 

„Musíme zaviesť prírode blízke hos-
podárenie na našich poliach, aby aj také 

drobné živočíchy ako žltáčik mali vhodné 
podmienky na život,“ zdôraznil  minister 
Budaj.

Na základe vyhodnotenia programu 
záchrany z predchádzajúceho obdobia 
je možné konštatovať, že cieľ sa podarilo 
čiastočne naplniť, keďže prítomnosť žl-
táčika sa potvrdila v Bielych Karpatoch 
aj Považskom Inovci, no k obnove me-
tapopulácií nedošlo.  Preto je potrebné 
pokračovať  realizovať opatrenia pre za-
bezpečenie  nárastu populácie žltáčika, 
stabilizáciu a následnú obnovu metapo-
pulácií druhu.

Žltáčik zanoväťový nachádza opti-
málne podmienky na veľkom území, kde 
sú jednotlivé hustejšie osídlené lokality 
navzájom prepojené biokoridormi - sie-
ťou vhodných biotopov (tzv. nášľapné ka-
mene). Jednou z podmienok je aj dostatok 
kvitnúcich bylín, ktoré produkujú nektár. 
Ten je totiž zdrojom potravy pre dospelé 
motýle. 

Program záchrany pre kriticky 
ohrozeného motýľa pokračuje

» red
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Na juhozápadnom Slovensku vznikne jedna 
z najmodernejších elektrizačných sústav

Sústava na prenos a distribúciu elektrickej energie môže mať prí-
vlastok „smart“. Moderné inteligentné siete, prezývané aj „Smart 
Grid“, využívajú najnovšie technológie na automatizované riadenie, 
vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať elektrizačnú sústa-
vu a flexibilne upravovať jej parametre. Inteligentné prvky pomáha-
jú nielen pri stabilnom zabezpečení dodávok elektriny, ale vo veľkej 
miere sú spojené aj s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Inteligentná sústava sa začne budovať aj na našom území. Vďaka pro- 
jektu Danube InGrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských 
spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a Zá- 
padoslovenskej distribučnej, a.s. – a maďarského prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt, vznikne 
rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt bude realizova- 
ný na území západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

Vďaka svojej unikátnosti a podpore cezhraničnej spolupráce smerujúcej 
k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, získal pro- 
jekt v roku 2020 významný európsky grant vo výške 102 miliónov eur. 
Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur a bude realizovaný    
v priebehu rokov 2020 až 2025.

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie
Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligent- 
nej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlej- 
šiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej 
sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Moderné 
technológie pomôžu zároveň zvýšiť spoľahlivosť dodávok elektrickej 
energie aj na miestach s náročným terénom a budú mať významný po- 

diel na identifikácii prípadných porúch a ich rýchlejšom odstránení.

Projekt Danube InGrid je už v poradí druhým kľúčovým infraštruk- 
túrnym projektom spoločného záujmu EÚ (PCI) v kategórii Smart 
Grids, ktorý je realizovaný na Slovensku s cieľom prepájania európ- 
skych energetických systémov. Ešte v roku 2018 sa stal projekt ACON 
prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne 
distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, a 
bol mu udelený grant vo výške 91,2 milióna eur. Projekt realizujú spoloč- 
nosť Západoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosť EG.D, a. s. (pôvod- 
ný E.ON ČR) a má za sebou už prvé konkrétne výsledky. Tie zažili naprí- 
klad obyvatelia obce Drietoma pri Trenčíne, kde sa vďaka modernizácii 
vedenia výrazne znížila jeho poruchovosť. Zvýšený zákaznícky komfort 
celkovo pocíti vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Ma- 
lacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj 
ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky.

Rovnako ambiciózne ciele má aj projekt Danube InGrid. Len na území 
Slovenka sa zmodernizuje technológia v 150 transformačných sta- 
niciach, vybudujú sa nové rozvodne a optická sieť v dĺžke 320 km, a 
súčasne budú implementované IT riešenia umožňujúce fungovanie 
Smart Grid konceptu. Na plnení viacerých cieľov už Západoslovenská 
distribučná, a.s. začala pracovať.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame, 
sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa usku-
toční 5. mája 2021 o 14:00 hod. naživo na webovom sídle projektu 
www.danubeingrid.eu/stream.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bánovciach nad Bebravou

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

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

v Topoľčanoch

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti

29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti

Inzercia
0905 719 135
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VÝHRY 
AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 
PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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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!!!


