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Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Ponuka
práce

Obchodný zástupca, manažér

0905 644 888
jozef.nasticky@os.allianz.sk
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Do jubilejného ročníka Parasport24 tour  
sa chcú zapojiť už tri kraje - Žilinský, 
Trenčiansky a Spišský, uviedol organi-
zátor akcií a šéf občianskeho združenia.

Charitatívne podujatie Parasport24 
tour odštartuje 16. apríla v Žabokrekoch 
pri Martine Turčiansky beh. Podľa šéfa 
občianskeho združenia Parasport24 Mi-
roslava Buľovského budú súčasťou 15. 
ročníka aj Trenčiansky beh 14. mája a 
Spišský beh 10. septembra. Výťažok z tur-
né poputuje vybraným sociálne slabým 
rodinám, hendikepovaným jednotliv-
com aj inštitúciám.

Účastníci doterajších ročníkov prebi-
cyklovali spolu takmer 4000 kilometrov. 
„Spolu sme vyzbierali pomoc v hodnote 
takmer 350.000 eur. Každý, komu sme 
pomohli, s nami pomáha ďalej. Preto 
zväčšíme našu akciu a zároveň vymení-
me druh športu. Bicyklovanie zameníme 
za beh a nordic walking, kde sa môže 
zapojiť viac ľudí,“ vysvetlil organizátor 
akcií a šéf občianskeho združenia.

Doplnil, že do jubilejného ročníka 
chcú zapojiť tri kraje - Žilinský, Trenčian-
sky a Spišský. „Ale hlavne je naším cieľom 
zapojiť nielen tisícky bežcov priamo na 
akciách, ale aj vo svete takzvaným virtu-
álnym behom. Bude sa dať behať v mieste 
bydliska, na dovolenke, skrátka kdekoľ-
vek. O to sa postaráme propagáciou na 
sociálnych sieťach,“ dodal Buľovský.

„Žijeme ťažšiu dobu na organizova-
nie akýchkoľvek podujatí. Preto je po-
trebné veci meniť tak, aby bolo možné 
plniť ciele, ktoré si dávame. Stále platí 
moje motto ‚cestu nájdeme, alebo si ju 
urobíme‘. Teraz sme si našli novú a vďaka 
skvelým ľuďom ju aj zvládneme, aby sme 
pokračovali v pomoci iným,“ uzavrel Mi-
roslav Buľovský.

Občianske združenie P&ARASPORTt24 
vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizá-
cii rôznorodých projektov na podporu ľudí 
s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú 
obmedzené podmienky na získavanie fi-
nančných a iných prostriedkov pre vlast-
ný rozvoj. Tým ktorým pomôže, potom 
ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším 
rodinám po celom Slovensku. Všetky in-
formácie nájdete na www.parasport24.
com. Krátky zostrih, ako PARASPORT24 
pomáha nájdete na https://www.youtube.
com/watch?v=98rvXGMW3ow

Charitatívny beh na pomoc 
sociálne slabým rodinám
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• predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností

0918 284 743            dmitriyev@masterreal.sk 

Zuzana Dmitriyev

 www.masterreal.sk
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 3 zmeny. 
Základná mzda 

646€ /brutto + odmeny a 
príplatky do výšky 104€. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ 

ZDARMA!
e-mail: nitra@mahax.sk

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7
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V súvislosti s medializovanými vý-
skytmi diviačej zveri v intravilánoch 
miest Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR opakovane 
podáva pomocnú ruku samosprávam 
na Slovensku. 

V uvedených prípadoch je nevy-
hnutné, aby samosprávy bezodkladne 
kontaktovali Štátnu veterinárnu a po-
travinovú správu SR na určenej adrese 
sekretariat-UR@svps.sk . V zmysle zá-
kona o poľovníctve nemôžu poľovníci 
so strelnými zbraňami loviť diviačiu 
zver v intravilánoch miest a obcí. Preto, 
ak obyvatelia spozorujú diviačiu zver v 
obývaných oblastiach je potrebné, aby 
bezodkladne kontaktovali príslušný 
obecný alebo miestny úrad. Samosprá-
va výskyt takejto zveri nahlási ŠVPS SR 
na adrese sekretariat-UR@svps.sk . Na 
miesto bude vyslaný veterinárny lekár, 
ktorý zviera imobilizuje.

MPRV SR upozorňuje občanov, aby 
spozorované zvieratá neplašili, nefo-
tili a neodháňali, pretože tým môžu 
spôsobiť, že privolaný veterinárny le-
kár nahláseného diviaka už nenájde a 
problém sa tak opakuje. Postup je teda 
kontaktovať najprv samosprávu, ktorá 
následne kontaktuje priamo sekreta-
riát ŠVPS. Agrorezort chce znížiť stavy 
diviačej populácie o 100-tisíc kusov. 
Mäso zo zdravých jedincov sa má obja-

viť na pultoch slovenských obchodov, 
informoval na brífingu šéf MPRV Sa-
muel Vlčan. „Naším cieľom je ochrániť 
slovenské chovy ošípaných tak, aby 
naši spotrebitelia dostávali na stôl stále 
kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčo-
vinu,“ zdôraznil šéf agrorezortu.

Pre naplnenie tohto cieľa je podľa 
neho potrebné znížiť stav diviačej zve-
ri na Slovensku, ktorá môže voľným 
pohybom preniesť mor z postihnutých 
do zdravých oblastí. Je nevyhnutné ce-
loplošné riešenie, keďže zver hranice 
okresov nerešpektuje. Minister vysvet-
lil, že ak by AMO postihol chovy oší-
paných, mohlo by to znamenať škody 
vo výške až 100 miliónov eur, straty 
tisícok pracovných miest a zánik chovu 
ošípaných na Slovensku. „Ak neurobí-
me nič, tradičná slovenská zabíjačka, 
domáce jaternice, klobásy, slanina sa 
stanú minulosťou,“ zdôraznil.

Ako postupovať v prípade výskytu 
divej zveri v mestách a obciach

» red
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na polovičný PP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
Podmienka: preukaz OS
Mzda: 700 - 800 EUR brutto

Tel. kontakt: 0905 294 510
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

od 1. 3. 2022
Po - Pi: 8.00-14. 00 hod.

 SO: 8.00-10.00 hod.  
Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 14 - 18 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT na farme PD Hôrka
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

STRECHY
na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

PARTIZÁNSKE 
Kovošrot, Uherecká cesta

17. 3. 2022
od 11.10 - 11.20 hod.

Predaj 16 týždňových  kuričiek DOMINANT

75
-1
1

INZERCIA
0905 719 135
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»Kúpim Staré Vzduchovky 
ponúknite.0949505827
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»VYMENÍM GARSONKU V 
TOPOLČANOCH ZA BYT V 
TOPOLČANOCH DOPLATÍM 
0903697106

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»SYMPATICKÁ 56 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        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    
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„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie

Takmer polovica z viac ako 2000 že-
lezničných priecestí na Slovensku 
nie je zabezpečená, chýbajú dôleži-
té bezpečnostné zariadenia, akými 
sú svetelné signalizácie či závory. 
Upozornil na to Najvyšší kontrolný 
úrad SR s tým, že za štyri roky došlo 
k 175 vážnym nehodám, pri ktorých 
zomrelo 38 ľudí a ďalších 51 utrpelo 
ťažké zranenia a škody na majetku 
sa vyšplhali nad päť miliónov eur. 

NKÚ apeluje na Železnice Sloven-
skej republiky, aby prijali opatrenia. K 
mnohým incidentom by podľa úradu 
nemuselo dôjsť, ak by boli národné 
stratégie zvyšovania bezpečnosti na 
železničných priecestiach realizované 
dôsledne. „Kontrolóri však identifiko-
vali výrazné riziká, ktoré sú spojené s 
nedodržiavaním termínov či absenciou 
merateľných ukazovateľov a monitoro-
vaním stanovených cieľov,“ vyhlásil 
NKÚ.

V roku 2020 spravovali ŽSR 2074 že-
lezničných priecestí, z toho bola podľa 
kontrolórov takmer polovica (1003) ne-
zabezpečená, prechody boli označené 
iba dopravnou značkou, teda bez sve-
telnej signalizácie či závor. Najčastejšie 
dochádzalo podľa NKÚ k nehodám na 
priecestiach vybavených len svetel-
nou signalizáciou, pričom na týchto 
úsekoch sa stalo 60 percent všetkých 
nehôd.

„Do budúcna by sa už pri projekto-

vaní mali preferovať mimoúrovňové 
križovania železničných tratí a ciest. V 
prípade existujúcich rizikových miest 
je jedným z možných riešení využitie 
informačných technológií a vybudo-
vanie monitorovacích kamerových 
bodov,“ povedal podpredseda NKÚ 
Ľubomír Andrassy. Pri tomto riešení 
by však, ako podotkol, bolo potrebné 
upraviť legislatívu tak, aby voči nezod-
povedným vodičom bolo možné rýchlo 
vyvodiť prísnu osobnú zodpovednosť.

NKÚ zároveň upozornil na nena-
plnené ciele, meškajúce termíny a ne-
účinný systém projektového riadenia 
v prípade zaistenia bezpečnosti prie-
cestí. Ako jeden z príkladov uviedol, 
že štát do konca roka 2020 počítal s 
obnovou 37 priecestí, ukončených však 
bolo len päť priecestí z prvej etapy a 
na štyroch priecestiach prebiehali sta-
vebné práce. „Akýkoľvek strategický 
dokument bez jasného finančného a 
časového plnenia môže byť len verbál-
nym želaním, ale nie reálne vykonateľ-
ným projektom,“ upozornil Andrassy. 
Pri nastavenom riadení projektov by 
podľa neho železničiari za rok dokázali 
zmodernizovať tri priecestia a pri tomto 
tempe by sa 75 priecestí podarilo opra-
viť za štvrťstoročie. „Nie za plánova-
ných šesť rokov,“ poznamenal Ľubomír 
Andrassy.

Pozor na železničných priecestiach!

» red
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Ľudí s ochorením COVID-19 neustá-
le pribúda a priamo na jeho liečbu 
nie sú bez lekárskeho predpisu do-
stupné žiadne lieky. Pri ľahkom, či 
miernom priebehu ochorenia však 
v domácej liečbe môžete podľa rád 
odborníkov siahnuť po viacerých 
liekoch, ktoré nie sú viazané na le-
kársky predpis a zmierňujú i potlá-
čajú príznaky.

Horúčka a bolesť - Na tieto prízna-
ky sú dostupné viaceré lieky s obsahom 
paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná 
pre deti do 15 rokov). Je možné použiť 
aj lieky s obsahom naproxénu a diklo-
fenaku. Dajte si však pozor na správne 
dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je 
vhodné zníženie telesnej teploty aj po-
mocou vlažnej sprchy.

Kašeľ - Ešte pred silnejším rozvi-
nutím príznakov ochorenia je vhodné 
užívať lieky s obsahom ambroxolu, 
alebo bromhexínu, ktoré okrem toho, 
že podporujú vylučovanie a zriedenie 
hlienu, v laboratórnych podmienkach 
preukázali schopnosť znížiť prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie.

Horné dýchacie cesty - Ak sa u 
vás prejavia príznaky ako zúženie dý-
chacích ciest, nádcha alebo vysušená 
sliznica nosa, je vhodné siahnuť po lie-

kových formách ako napríklad kvapky, 
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsa-
hujú roztoky soli (napríklad morská 
voda) je možné používať aj dlhodobo. 
Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce 
opuch sliznice (xylometazolín, oxyme-
tazolín, nafazolín, tramazolín) je mož-
né používať iba akútne a to tak, aby 
dĺžka používania nepresiahla 7 dní.

Bolesť hrdla - V lekárenskej praxi 
je dostupné veľké množstvo lokálne 
účinkujúcich liekov v rôznych for-
mách – kloktadlá, spreje, a žuvacie 
tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce 
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokál-
ne anestetiká. V prípade, že tieto lieky 
máte doma, skontrolujte dobu ich pou-
žiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ako zmierňovať príznaky 
ochorenia COVID-19 doma

» Renáta Kopáčová
Informácie poskytla Slovenská lekárnická 

komora

Ak dôchodcovia na dlhší čas zmenia 
adresu, na ktorej sa zdržiavajú, mali 
by Sociálnu poisťovňu o tom informo-
vať. Adresu trvalého bydliska dôchod-
cu, či jej zmenu Sociálna poisťovňa re-
gistruje, ale o zmene jeho pobytu bez 
nahlásenia sa nemá odkiaľ dozvedieť. 

Vďaka oznámeniu adresy sa infor-
mácie, ktoré Sociálna poisťovňa zasiela, 
dostanú do rúk dôchodcu riadne a včas. 
Sociálnu poisťovňu by mal dôchodca 
informovať o zmene adresy, na ktorej sa 
zdržiava, predovšetkým vo vlastnom zá-
ujme, a to do ôsmich dní. Ak sa dôchodca 
presunie na inú adresu bez zmeny trvalé-
ho či prechodného pobytu a novú adresu 
Sociálnej poisťovni neoznámi, môže sa 
stať, že nedostane do rúk poštovú zásiel-
ku, ktorú očakáva, pretože prišla na adre-
su nahláseného pobytu.

V období začiatku kalendárneho roka 
sa Sociálna poisťovňa stretáva s tým, že 
niektorí poberatelia dôchodkových dá-
vok nedostanú napríklad rozhodnutia o 
valorizácii dôchodku alebo aj samotnú 
dôchodkovú dávku, ak ju poberali v hoto-
vosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho 
trvalého bydliska. O takejto zmene sa So-
ciálna poisťovňa dozvie len vtedy, ak jej 
ju oznámi sám dôchodca. Čo sa týka ad-
resy trvalého alebo prechodného pobytu, 
tie Sociálna poisťovňa získava z Registra 
fyzických osôb a nie je potrebné ich ozna-

movať.
Ako dôchodca oznámi zmenu adresy, 
na ktorej sa zdržiava?

Zmenu adresy oznámi písomne. Môže 
tak urobiť jedným zo spôsobov, ktorý si 
vyberie:
• neformálnou žiadosťou o zmenu adresy, 
ktorú odovzdá vo svojej pobočke Sociál-
nej poisťovne
• listom adresovaným ústrediu Sociálnej 
poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, 
Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1)
• prostredníctvom e-schránky (ak ju má 
aktivovanú a využíva elektronický ob-
čiansky preukaz – eID)
• počas pandémie aj podpísanou žiados-
ťou (skenovanou) a jej zaslaním pros-
tredníctvom formulára pre otázky alebo 
v prílohe mailu na adresu podatelna@
socpoist.sk

Sociálna poisťovňa následne zaregis-
truje novú adresu, na ktorej sa dôchodca 
zdržiava. Takto si ho zásielka zo Sociálnej 
poisťovne vždy nájde a vyhne sa nedoro-
zumeniam s nedoručenou poštou.

Dôchodcovia: Nezdržiavate sa 
na adrese svojho trvalého pobytu? 

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuz�a, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, �torá sa na teba veľmi teší. A� sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi si�nál ta�, že �usneš do chrum-
�y.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuz�a súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďa�ujeme ti Zuz�a, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje � � o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
00

2
87

-0
01

2

52
-0
00

2

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


