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O dvoch júlových štvorkách

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľud-
stva. Dva mimoriadne významné 
dni, z ktorých si dne pamätáme 
ledva ak ich skreslenú a myšlien-
kovo vyšedivenú symboliku.

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775 
je štátnym sviatkom USA a je to Deň 
nezávislosti. To možno ešte tušíme. 
A viac iba ak zopár aktuálnych kaž-
doročných púťových atrakcií. Lenže 
– tento dátum vstúpil do histórie ako 
deň, keď 56 vysoko postavených osob-
ností z 13 pôvodných amerických štá-
tov podpísalo Deklaráciu nezávislos-
ti. A to nielen na kolóniách, cudzích 
mocnostiach a iných uzurpátoroch. 
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla 
1775 inštitucionalizovala ústavné za-
kotvenie princípu suverenity národa 
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná 
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz 
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo 
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto 
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane 
našich ústavných právnikov a mocou 
opojených politikov. A hlavy štátu sa-
motnej.

Tá druhá júlová štvorka je súčas-
ťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789 
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle 

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To 
bol začiatok nielen ich ľudovej revolú-
cie. Ale iba začiatok. Pretože skutoč-
ným dôvodom k najvýznamnejšiemu 
štátnemu sviatku Francúzska sa stali 
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok ne-
skôr, na deň presne. Každoročne tak 
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento 
dátum bol za štátny sviatok stanove-
ný v roku 1880 za Tretej Francúzskej 
republiky. Pripomína sa ním sviatok 
Federácie, ktorý založili Lafayette a 
Parížska komúna, revolučná vláda 
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu 
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto 
príležitosti sa usporiadali vojenské 
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal 
zvrchovanosť ústavy vypracovanej 
Národným zhromaždením. Zopa-
kujme si – posilniť jednotu v krajine, 
zmietanej krízou.

Dve júlové štvorky. Sto-
jí za to, vysvetliť si, prečo 
ich máme v kalendári, 
prečo vlastne máme ka-
lendáre a na čo slúži his-
torická pamäť.

Všetko dobré,
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

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   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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V januári som prekonal Covid 19 a po-
tom mi dvakrát pichli vakcínu Astra 
Zeneca. Už ma majú. 

Najskôr na mňa poslali vírus a  po-
tom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí 
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba mo-
nitorujú a  čakám kedy aktivujú čipy 
a  začnú riadiť môj život. Myslíte si, že 
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Naka-
zil som sa, prekonal som to a  som rád, 
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal 
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia. 
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili mani-
pulátorom a bláznom. Niektorí neveria, 
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na 
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by 
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za 
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia 
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vy-
mýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky 
na internete alebo sledujú konšpiračné 
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej 
problematike sa orientujú podľa toho, čo 
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolo-
via, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie 
som odborník na vírusy a pandémie, ale 
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je 
to výborný odborník a človek. Preto mu 
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú 
múdrosť v danom odbore – vyštudovali 

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti 
a využívajú vo svoje práci princípy, systé-
mový prístup a kritické myslenie. 

Ľudia, ktorí nikdy nestretli migran-
ta, cítia k  nemu nenávisť a  strach. Boja 
sa iluminátov, mimozemšťanov, soro-
šovcov, gatesovcov, dúhových spolkov 
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to 
skončí? Nemali by sme vychádzať von, 
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie che-
mikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže 
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím 
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infiko-
vali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny? 
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich 
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto 
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej 
rozprávke. A budeme brániť vede a pok-
roku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stov-
kami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú ab-
solútne. Človek môže 
byť múdry v  nejakej 
disciplíne a  hlúpy 
v  inej. Múdri ľudia 
kriticky analyzujú a 
študujú, lebo vedia čo 
nevedia.  U  hlupá-
kov je to nao-
pak.

Už ma majú

» Ján Košturiak
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com

6
3
-1
0

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

6
6
-0
1
4
3

6
3
-0
6

5
9
-2
0
5

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Často sa vedú debaty o tom, čo má 
škola naučiť. Samozrejme s kritikou 
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved-
né vlády. 

No i tak sa očakáva od škôl všetko: 
aby bol žiak polyglot, projektant, aby 
bol pripravený na každé povolanie, 
aby ovládal financie, administratívu, 
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal 
informačné technológie, financie či 
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť 
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova-
ný známkami, nepísať písomky, mať 
miernych učiteľov, nememorovať sa a 
pod. Nadľudské požiadavky. 

Základná škola má okrem vzde-
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú 
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento 
stupeň učí základy rôznych vied tak, 
aby si deti vedeli zvoliť budúce štú-
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. 
Nie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo 
rôznych stredoškolských odborov. Nie 
je to ani možné, lebo počet hodín je 
obmedzený, a keďže ide o základné 
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len 
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci 
naučia plynulo po anglicky či dokona-
lo programovať. Vieme zo života, že na 
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže 
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí 
jazyk, informatika či technika. Ani ten 
najlepší učiteľ nemá šancu na malom 
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka 
experta. Popri iných poslaniach školy.  

Od stredoškolákov sa zase očaká-
va, že budú stopercentne pripravení na 
každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na 
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby 
žiaka pripravili na  detaily rýchlo sa 
meniacich povolaní. Aj tu je vždy po-
trebné doškolenie od zamestnávateľov. 
Tí poznajú okrem materiálno-technic-
kých možností aj mnoho modelových 
situácií, na ktoré absolventov sami 
pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať 
schopnosti, aby žiaci mohli plynulo 
nadviazať na požiadavky firiem, aby 
poznali základné postupy, aplikáciu, 
teoretické východiská. Ak by školy 
mali komplexne pripravovať na budúce 
povolanie, museli by sme rezignovať 
na všeobecnovzdelávacie predmety, 
ktorých poznatky majú tiež význam.  

Isté je to, že obsah vyučovania je vi-
nou zbabraných reforiem mimo potrieb 
doby.  Preto sa otázky zlej prípravy žia-
kov majú klásť riadiacim inštitúciám, 
ktoré nás kritizujú, no samy menia veci 
zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová refor-
ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že 
iba školy „vytvoria“ hotového človeka 
na úkor svojho iného poslania a v pod-
mienkach, ktoré politika roky ignoro-
vala, je utópiou. Škola poskytuje iba 
návod na život, inštitúcie ho formulujú 
a zamestnávatelia v procese vzdeláva-
nia pokračujú.  

Koho majú školy „vytvoriť“? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely- SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.:  0908 205 521 
»Predám nahradné kompo-
nenty na traktor Zetor Super 
50.  Tel.: 0904 646 467 
»Kúpim starý Pionier, 
Mustang, Stadion, Simson, 
Babeta aj pokazené. Ne-
kompletné. Tel.: 0915 215 
406 
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel.: 0949 350 195 

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Predám 4 - ročnú červenú 
kravu, 1x otelená, pripuste-
ná, dojí 7 l na 1 podoj, cena: 
700€, Chvojnica. Tel.: 0911 
850 747. 

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 

Občianska
riadková
inzercia

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.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Horúce a suché počasie je ako stvo-
rené pre sušenie byliniek, ktoré do-
kážu pomôcť pri mnohých zdravot-
ných problémoch. Ak sa rozhodnete 
zbierať počas júla, vybrať si môžete 
naozaj z bohatej prírodnej ponuky.

V tomto období máme naozaj dob-
rý výber. Minule sme písali o Repíku, 
tentoraz upozorňujeme napríklad na 
Ibiš lekársky, Rozmarín lekársky, Har-
manček pravý či Pŕhľavu dvojdomú. 
Aby ste však z nazbieraných byliniek 
mali úžitok a zároverň nepoškodili 
zbytočne prírodu, ponúkame zopár 
poznatkov skúsených bylinkárov. Totiž 
- vedieť ako ich zbierať a uchovávať je 
polovicou úspechu. 

Nikdy rastlinku „neoderte“ celú. 
Vezmite si maximálne tretinu z jej cel-
kového vzrastu a olistovania. Bylinky 
sa tak rýchlejšie zregenerujú a znova 
porastú. Výnimkou je pažítka, ktorá 
rýchlejšie narastie, keď ju zostriháte na 
výšku jeden až dva centimetre od zeme 
a tiež mäta, ktorú je dobré ostrihať na-
raz a úplne.

Listnaté bylinky, ako je bazalka 
zbierame po celých vrcholkoch, ktoré 
odtrhneme aj s lístkami. Bylinky s dl-
hými stonkami, ako petržlen, korian-
der alebo levanduľa, striháme vo výške 
dva centimetre nad zemou. Bylinky 
ako šalvia, tymián alebo oregano mô-
žeme zbierať po jednotlivých lístkoch 
alebo po celých výhonkoch.

Ak si bylinky chceme nasušiť, jed-
noducho odrežeme dlhé stonky, vytvo-
ríme kyticu a zavesíme ju „dole hlavou“ 
kým nevyschne. Bylinky, ktoré zbiera-
me na sušenie, nesmú byť orosené, aby 
sme sa vyhli ich plesniveniu. Ak chce-
me uchovať nazbierané liečivky v čer-
stvom stave, jednoducho ich vložíme 
do fľaše, zalejeme octom a uzavrieme 
korkovou zátkou. Je dobré použiť slabší 
koncentrát. K rozmarínu a bazalke sa 
hodí jablčný ocot. Chuť krehkých list-
natých byliniek však zachováme lepšie 
zmrazením než usušením. Môžeme ich 
zamraziť umyté a osušené, rozdrvené 
na pastu, nasekané, ako sa nám len 
zachce.

Zbierame a uskladňujeme bylinky

» red

15. júla 1799  
francúzsky kapitán Pierre-François Bou-
chard našiel v egyptskej dedine Rosette 
kamennú dosku s vytesaným textom, 
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hie-
roglyfy

Výročia a udalosti
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Svätý Otec František oficiálne ozná-
mil svoju septembrovú návštevu 
Slovenska. 

Na cestu sa vydá 12. septembra a 
zúčastní sa najprv na záverečnej svätej 
omši 52. medzinárodného eucharistic-
kého kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa 
ešte v ten deň presunie na Slovensko, 
kde pobudne do 15. septembra a navští-
vi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.

Počas nedávneho poludňajšieho 
stretnutias veriacimi pri modlitbe An-
jel Pána pápež František po udelení 
požehnania uviedol:

„Mám radosť oznámiť, že od 12. do 
15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem 
na Slovensko na pastoračnú návštevu 
– Slováci sú spokojní! Popoludní pred 
tým budem koncelebrovať v Budapešti 
záverečnú svätú omšu Medzinárodné-
ho eucharistického kongresu. Ďakujem 
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto 
cestu, a modlím sa za nich. Modlime sa 
všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pra-
cujú na jej organizovaní.“

Medzi pútnikmi na námestí sv. Pet-
ra Svätý Otec osobitne pozdravil Slová-
kov, ktorí prišli aj so zástavami.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej 
stolice Matteo Bruni informoval o apoš-
tolskej ceste v komuniké:

„Ako oznámil Svätý Otec pri mod-
litbe Anjel Pána, na pozvanie občian-

skych autorít a biskupských konferen-
cií, v nedeľu 12. septembra 2021 bude 
pápež František v Budapešti pri príle-
žitosti svätej omše na záver 52. medzi-
národného eucharistického kongresu; 
následne sa od 12. do 15. septembra 
2021 odoberie na Slovensko, kde na-
vštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice 
a Šaštín. Program cesty bude časom 
zverejnený.“

Návšteva pápeža Františka bude v 
poradí štvrtou apoštolskou návštevou 
Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján 
Pavol II. navštívil krajinu spolu trikrát: 
v roku 1990 počas návštevy Česko-
-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére 
samostatnosti pricestoval v roku 1995 
do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, 
Prešova, Levoče a Tatier, a v roku 2003 
pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňa-
vy a Bratislavy

Pápež František príde 
na Slovensko 12. - 15. septembra

» red, zdroj – Vatikánsky rozhlas

10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

VIZITKY
0905 746 988
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 12. 7.

349

Supercena
100 g balenie

Mleté mäso mix

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

• svetlé výčapné pivo

199

-50%

(1 kg = 7,37 - 6,63)

270 - 300 g

• rôzne druhy

149

Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

• 100% Robusta• svetlý ležiak

899

Supercena

1 kg

• zr�ková káva

• rôzne druhy

270 - 300 g270 - 300 g270 - 300 g

014

-26%

(100 g = 0,35)

40 g

• rôzne druhy

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

069

-30%

(1 l = 1,38)

0,5 l
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• rôzne druhy 

079

-41%
120 g

040

Supercena
1 l

mlieko
• 1,5 % tuku

399 = 0,25)

• 3-vrstvový

1599
-60%

125 kapsúl

145

-48%

(1 kg = 5,80)

250 g

Maslo

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 
1,25/1,19)

95/100 g

Detský 

• rôzne druhy
069

-22%
100 g

019

-34%

(1 l = 0,13)

1,5 l

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Od 1. júla čaká živnostníkov a os-
tatné samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) zmena odvodovej po-
vinnosti. 

Na základe daňového priznania za 
minulý rok im môže vzniknúť, zanik-
núť alebo ďalej pokračovať povinnosť 
platiť sociálne poistenie, a to v novej 
výške poistného. SZČO, ktorých sa 
zmena týka, bude Sociálna poisťovňa 
informovať do 21. júla 2021. Oznámenia 
im pošle automaticky, nemusia o nič 
žiadať.

Sociálna poisťovňa bude SZČO o 
vzniku, pokračovaní alebo zániku po-
vinného poistenia informovať písomne 
(ak má SZČO aktivovanú e-schránku, 
tak prostredníctvom nej). Z tohto ozná-
menia sa živnostníci dozvedia všetky 
potrebné informácie o platení poistné-
ho. Prvý raz potom zaplatia poistné v 
novo určenej výške do 9. augusta 2021 
(za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, 
ktoré podávajú daňové priznanie v pre-
dĺženej lehote – tie dostanú informáciu 
o poistnom do 21. októbra 2021 a novo 
určené poistné prvý raz zaplatia do 8. 
novembra 2021.

Povinné poistenie SZČO vzniká 
od 1. júla 2021 fyzickým osobám, kto-
ré odovzdali daňové priznanie do 31. 
marca 2021, za kalendárny rok 2020 do-
siahli príjem z podnikania a inej samo-

statnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 
552 eur (čiže mali príjem 6 552,01 eura 
a viac) a zároveň majú k 1. júlu 2021 
platné oprávnenie na vykonávanie čin-
nosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na 
základe oprávnenia, povinné poistenie 
SZČO jej vzniká na základe dosiahnu-
tej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré 
dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 
6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, 
resp. od 1. júla 2021 im zanikne.

V kalendárnom roku 2021 pre po-
vinne poistenú SZČO platí minimálny 
mesačný vymeriavací základ 546 eur, 
z toho vyplývajúce poistné je mesačne 
180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú pri-
znaný starobný dôchodok alebo pred-
časný starobný dôchodok, a pre SZČO, 
ktoré sú poberateľmi výsluhového dô-
chodku a dovŕšili dôchodkový vek, je 
mesačná suma poistného 148,23 eura, 
keďže neplatia poistné na invalidné 
poistenie). Maximálny mesačný vyme-
riavací základ pre SZČO v kalendárnom 
roku 2021 je 7 644, 00 eur, z toho vyplý-
vajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura 
(pre SZČO, ktoré majú priznaný starob-
ný dôchodok alebo predčasný starobný 
dôchodok a pre SZČO, ktoré sú pobera-
teľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili 
dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 
075,34 eura, pretože neplatia poistné 
na invalidné poistenie).

Odvodové povinnosti 
živnostníkov a ostatných SZČO 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti

14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti

13
 12

1 0
36

3

PONÚKAME PRÁCU UPRATOVAČKY 
na plný pracovný úväzok, TPP.

Náplň práce: upratovanie kancelárskych priestorov
+ sociálne vybavenie a šatne zamestnancov.
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom, Kočovská ulica.
Mzda: 4€/1 hod.
Nástup: ihneď
Kontakt: Martina Samuhelová, 0948 140 889
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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.

8
7
-0
0
5
2

93

4

7

15

6

9

5

49

6

6

975

3

1

8

3

43

1

89

6

S

U

D

O

K

U
9

6

7

8

53

8641

4

35

91

48

1

61

79

3

7

6
S

U

D

O

K

U
54

8354

1

95

2

14

6

9

92

3

5

86

32

91

84
S

U

D

O

K

U



PN21-27_strana- 9

zDravie / zDravie + relaXpieŠťansKo
9

Vytiahnutie topiaceho z vody je 
vždy spojené s nebezpečenstvom, je 
náročné a vyžaduje si to skúseného 
a fyzicky zdatného plavca či plavcov 
oboznámených so záchrannou čin-
nosťou na vode alebo trénovaného 
záchranára. 

Ak ide k vode partia za cieľom kú-
pania, člnkovania, potápania a pod., 
tak aspoň jeden z jej členov by mal 
ovládať záchranu topiaceho a kvalitne 
ovládať predlekársku prvú pomoc. Naj-
vhodnejšie je, ak záchranu topiaceho 
vykonávajú aspoň dvaja záchrancovia, 
ak na mieste nie je školený plavčík. 
Dobre môže poslúžiť aj improvizovaný 
„plavák“.

Po priblížení k topiacemu sa sna-
žíme dať na dosah jeho rúk plávajúce 
záchranárske pomôcky za predpokla-
du, že topiaci je ešte pri vedomí. Topiaci 
sa chytí záchranárskej pomôcky a jeho 
záchrana bude jednoduchšia a bezpeč-
nejšia.

Ak nemáme záchranárske pomôc-
ky, topiaceho musíme chytiť sami, zo-
zadu, aby sa on nás nemohol chytiť!

Pri úrazoch vo vode (skok do vody, 
pád a pod.) musíme predpokladať 
úraz krčnej chrbtice. Preto treba hlavu 
(krčnú chrbticu) topiaceho udržiavať v 
neutrálnej polohe. Topiaceho, u ktoré-
ho predpokladáme takéto poranenie, 
vyťahujeme z vody v polohe na chrbte 
- najlepšie na pevnej podložke - poloha 

hlavy, krku, hrudníka a tela musí byť 
zachovaná v jednej rovine. Hlavu po-
stihnutého nenatáčame do strán!

Ak topiaci sa nedýcha, tak treba čo 
najskôr začať s umelým dýchaním. Ešte 
vo vode. Niekedy pár okamžitých vdy-
chov stačí na záchranu topiaceho sa. 
Keď topiaceho sa dostanete na pevný 
podklad, zabezpečte priechodnosť dý-
chacích ciest (odstráňte bahno, trávu, 
riasy a pod.) a pokračujte s umelým 
dýchaním. Urýchlene volajte záchra-
nárov! Ak zistíte, že postihnutý nedý-
cha, a nebije mu srdce, nemá tep, mu-
síte začať s nepriamou masážou srdca v 
kombinácii s umelým dýchaním až do 
príchodu záchranky. U dospelej osoby 
by to malo byť 30 stlačení hrudníka 
(ruky sú položené približne v spojnici 
bradaviek, na hrudnej kosti) a 2 vdychy 
do úst.

Záchrana topiaceho

» red

Salmonelóza patrí medzi najčastej-
šie prenosné ochorenia tráviaceho 
traktu. Ochorenie vyvolávajú  bak-
térie z rodu Salmonella, ktorými 
sa môžeme nakaziť po konzumácii 
kontaminovaných potravín. 

Najčastejšími faktormi prenosu sú 
jedlá s obsahom nedostatočne tepelne 
spracovaných vajec ako sú krémové 
zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, 
doma pripravované majonézy a majo-
nézové šaláty. Rizikovým obdobím pre 
vznik salmonelózy sú teplá až horúce  
jarné a letné dni.

Inkubačný čas závisí od infekčnej 
dávky a stavu imunity organizmu. 
Priemerne je to 10 hodín s rozpätím 6 
– 48 hodín. Ochorenie začína vysokou 
teplotou okolo 39 °C, celkovou nevoľ-
nosťou, kŕčami brucha, ku ktorým sa 
pridružia vodnaté nazelenalé hnačko-
vité stolice. Chorí často potrebujú in-
fúznu liečbu na infekčnom oddelení, 
pretože organizmus sa pri salmonelóze 
rýchlo dehydratuje. Rizikovými poží-
vatinami sú najmä živočíšne produkty 
– hydinové mäso, mleté mäsá, vajcia a 
výrobky z nich, lahôdkárenské majo-
nézové výrobky a zákusky.

Vajíčka by sme mali vytĺkať na oso-
bitnom mieste, škrupiny ihneď odha-
dzovať a ruky si umývať dezinfekčným 
mydlom. Mäso pred tepelnou úpravou 
oplachovať tak, aby nedochádzalo ku 
vzniku aerosólu (rozprskávaniu vody) 

na drez a iné plochy a kuchynské vy-
bavenie. Po takejto príprave mäsa kon-
taktné plochy ako aj ruky dezinfikovať. 

Dodržiavajme bezpečný čas prí-
pravy rizikových potravín – vajec – as-
poň 12 minút pri teplote 100°C, omelety 
opiecť z obidvoch strán, nepoužívať do 
krémov a zmrzlín tepelne nespraco-
vané bielky a žĺtky. Dostatočne  dlho 
tepelne treba upravovať mäso a najmä 
hydinové (obzvlášť ak je s kosťou), mi-
nimálne 30 min pri teplote 70°. Najbez-
pečnejšie je stravu pripravovať vare-
ním a dusením. Úplne alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny znovu nezmra-
zujme.

Pri príprave majonézových jedál 
používajme len kupovanú majonézu, 
ktorá je pred salmonelózou chránená 
procesom pasterizácie. Počas teplých a 
horúcich dní takéto jedlá vôbec nepri-
pravujme.

Jedlo treba uchovávať pri teplote 
nad 60°C alebo v chladničke pod 10 °C. 
Pred uložením do chladničky ho musí-
me najskôr rýchlo schladiť.

Pri príprave jedla dbajme na dô-
slednú hygienu rúk, vrátene dezinfek-
cie rúk, najmä pri príprave dojčenskej 
stravy. Ruky dôkladne umývajme pred 
konzumáciou každého jedla. Je to zák-
ladná prevencia vzniku všetkých črev-
ných ochorení.

Ako sa ochrániť pred salmonelózou

» red

Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný štátnou dotáciou 
50 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky pre všetkých, ktorí prekonali 
vírusové ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom. 
Dotácia platí aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej 
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu. 
Stačí podpísať Čestné prehlásenie o prekonaní COVID-19!

VOĽNÉ TERMÍNY

 2. 8. - 7. 8. 2021

 23.8. - 28.8. 2021

 30. 8. - 4. 9. 2021

 13. 9. - 18. 9. 2021

 20. 9. - 25. 9. 2021

 27. 9. - 2. 10. 2021

 4. 10. - 9. 10. 2021

 11. 10. - 16. 10. 2021

 18. 10. - 23. 10. 2021
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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky vyzýva obča-
nov, aby nahlasovali nezabezpe-
čené kontajnerové stojiská, ktoré 
môžu lákať jedince medveďa hne-
dého do intravilánu obcí. Urobiť tak 
môžu pomocou Zelenej linky.

Nezabezpečený a ľahko dostupný 
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla, 
predstavuje pre medveďa hnedého 
jednoduchý zdroj obživy. Odpad pre-
to musí byť zabezpečený tak, aby sa 
medvede k nemu nedostali. To najľah-
šie dosiahneme umiestnením zbernej 
nádoby na odpad do uzatvoreného 
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, 
alebo použitím uzamykateľnej zbernej 
nádoby, respektíve zbernej nádoby, 
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje 
prístup medveďa hnedého k odpadu.

Obzvlášť dôležité je zabezpečiť ko-
munálny odpad v oblastiach, ktoré náj-
dete tu. Pripomíname, že ministerstvo 
viackrát podalo samosprávam pomoc-
nú ruku cez Envirofond a poskytlo im 
finančný príspevok na zabezpečenie 
zberných nádob.

V prípade, ak ste spozorovali vo va-
šom okolí odpadové nádoby, ktoré nie 
sú správne, resp. dostatočne zabezpe-
čené, môžete sa obrátiť na Zelenú lin-
ku na telefónom čísle 0800 144 440 (v 
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve 

Zelená linka je určená širokej verej-
nosti a jej úlohou je zabraňovať envi-
rokriminalite, ale aj získať informácie o 
environmentálnej legislatíve a o prob-
lematike životného prostredia.

Zelená linka Ministerstva životné-
ho prostredia SR za rok svojho fungo-
vania zaevidovala 2500 podaní od ľudí 
v oblasti ohrozenia životného prostre-
dia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z 
nich (148) sa týkalo odpadového hospo-
dárstva - najmä nelegálnych skládok. 
Zelená linka riešila podnety týkajúce 
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo 
ich rúbania počas hniezdenia vtákov. 
Pracovníci evidujú aj porušovania tý-
kajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79 
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti 
ochrany vody a pôdy. Najmenej podne-
tov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany 
živočíchov a rastlín. 

Výzva na zabezpečenie 
odpadu pred medveďmi

» red

12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti

13. júla 2000  
v ruskom Novgorode bol objavený Novgorodský kódex, najstaršia 
východoslovanská písomná pamiatka

Výročia a udalosti

16. júla 1969  
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval 
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti
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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. POS nutný!
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UPRATOVACIE A ČISTACIE PRÁCE  

Mzda: 3,60 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,00  € / hod. v čistom
STROJNÍK S  VP SKUPINY  T

Mzda: 3,80 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,20 € / hod. v čistom 
 

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ 

PONÚKAM PRÁCU 
 v priem. parkoch v N. M. nad Váhom a Dubnici nad Váhom

KONTAKT: 0948 626 438 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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