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Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

4
6

-0
0

3
0

 PREDAJ 
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od 1.3. 2022
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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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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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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Marek Rus   0908 979 496
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta , Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné... Slušne 
zaplatím. Tel.: 0949 371 361 
»CZ 175 Jawa 90, Pionier, 
Stadion, Mustang, Simson, 
Babeta. Kúpim tieto motor-
ky. Tel.:  0915 215 406 

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 
»Kúpim  haki  lešenie. Tel.: 
0907 715 027 

domácnosť 9
»Predám čierne kusové uh-
lie 25 kg/7€, výrazná zľava 
pri odbere 1 t. Osobný odber 
Vrbové. Tel.: 0948 501 634 

záhrada, zverinec 10
»Predám čiste  hovädzie 
mäso z mladého býčka 
– krk, hruď,  zad. stehno 
1kg-6€, roštenka a faloš-
ná sviečková 9€, originál 
sviečková 18€. Tel.: 0944 
544 577 

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
»46 ročný, ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 
»Sympatická 56 r.  hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Tel:0905 267 750 Piešťany
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red

Ministerstvo zdravotníctva vyda-
lo rozhodnutie, ktoré reaguje na 
problémy v súvislosti so zmenou 
predpisovania liekov. Upravuje 
delegovanie predpisovania medzi 
špecialistami a všeobecnými lekár-
mi, ako aj preskripciu pri prepuste-
ní pacienta z nemocnice.

Keďže všade je publikované, že kto-
si vydal akési usmernenie, ale nikde sa 
nepíše, čo v ňom je, skúsime zrozumi-
teľný jednoduchý návod.

V prvom rade by malo platiť, že ešte 
celý rok 2022 vám váš obvodný lekár 
môže a aj by mal predpisovať lieky, kto-
ré vám ako súčasť vašej liečby určil le-
kár špecialista pred dátumom 1.1.2022.

Neznamená to však, že k vašim 
liekom sa u vášho odborného lekára 
nedostanete. Môže a mal by vám ich 
predpísať aj on. Avšak, ako doteraz, 
nikto vám nepredpíše konkrétny liek 
na viac ako tri mesiace jeho spotreby. 
Dokonca ani lekáreň vám ho nevydá, 
ak si ho dáte napísať od dvoch lekárov, 
ktorí o sebe nevedia, respektíve, ako 
v prípade väčších zariadení, nemajú 
vašu zdravotnú kartu k dispozícii. Je 
tu však aj jedna možnosť, ktorá uľahčí 
administratívne zaťaženie lekárov a 
zjednoduší život pacientom v dispen-
zárnej starostlivosti, teda tým, ktorí 
majú lieky predpísané „trvale“. Môžu 
po dohode s odborným lekárom požia-
dať o vydanie opakujúceho sa receptu 

a vyberať si lieky z lekárne raz za tri 
mesiace za podmienok, ktoré stanoví 
odborný lekár špecialista. Hlavnou z 
nich je napríklad pravidelná kontrola 
zdravotného stavu v jeho ambulancii.

Ministerstvo upravilo aj predpi-
sovanie pri prepustení pacienta z ne-
mocnice, v ktorom upresnilo povinnosť 
lekára predpísať liek či zdravotnícku 
pomôcku potrebných na liečbu najviac 
na dobu 30 dní. Predpisovať budú môcť 
aj neatestovaní lekári. Pokiaľ bude pa-
cient potrebovať ďalšie lieky, bude mu 
ich do návštevy špecialistu môcť pred-
písať aj všeobecný lekár, najdlhšie pol 
roka od hospitalizácie. 

Takže – zopakujme si - všeobecní 
lekári môžu podľa rozhodnutia pred-
pisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny na základe odpo-
rúčania odborného lekára, ktoré bolo 
vydané pred 1. januárom 2022, a to naj-
viac po dobu jedného roka. 

Tak ako je to s predpisovaním liekov

» red
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-2tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke

INZERCIA
0905 746 988



PN22-08_strana- 4

EKOOKIEnKO / BÝVAnIE, ZDRAVIE + RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
4

V treťom ročníku celoslovenskej sú-
ťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo 
celkovo 16 miest. Okrem laureáta 
súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca 
komisia ocenila aj Púchov, Nitru a 
Skalicu. 

Ich umiestnenie je výsledkom dl-
hodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti 
ochrany a tvorby životného prostredia 
a môžu byť pre ostatné samosprávy 
inšpiráciou. Cieľom národnej súťaže 
ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a 
oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú 
environmentálnu politiku nielen vo 
svojich rozvojových dokumentoch, ale 
aj v reálnom živote.

Mesto Trenčín presvedčilo hodno-
tiacu komisiu komplexným prístupom 
k riešeniu problematiky životného pro-
stredia. Ide napríklad o aktivity v obe-
hovom hospodárstve, v budovaní zele-
nej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia 
či v realizácii opatrení na zmiernenie 
dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň 
dominoval aj v súťažnej oblasti „Pre-
chod na zelené hospodárstvo“, ktorú 
vyhral. Vďaka podrobnej analýze od-
padov a SMART riešeniam sú v meste 
prijímané efektívne opatrenia. Pozitív-
ne bola hodnotená práca s verejnosťou 
a osvetová činnosť v téme odpadového 
hospodárstva na základných školách.

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti 

„Ochrana prírody a krajiny, zelená 
infraštruktúra“ vďaka rôznorodým 
aktivitám za účasti verejnosti a pre-
dovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje 
obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a 
pravidelne prepája činnosti s environ-
mentálnou výchovou. Vysádza stromy, 
podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v ob-
lasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné 
riešenie, spoluprácu všetkých sektorov 
a zdieľanie dát. Samospráva využíva 
meteostanice na informovanie odbor-
níkov a verejnosti, rozmiestnenie sta-
níc navrhlo s využitím Plánu udržateľ-
nej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odná-
ša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a 
zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ 
za komplexnosť prístupu v danej oblas-
ti, najmä revitalizáciou veľkých plôch 
v meste využitím vodozádržných opat-
rení.

Enviromestom za rok 2021 
je krajské mesto Trenčín

» Zdroj: MŽP SR
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Vrbové ŠUPY-LAPY  16. 3.
Chtelnica  16. 3.
Nižná  16. 3.
Veľké Kostoľany  16. 3.
Drahovce 14. 3.

11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Predaj 16-týždňových kuričiek DOMINANT
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  18. 3.

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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,90

EUR

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERC
IA

0905 746 988
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V  roku 2021 sme mohli pomáhať aj 
vďaka vám. Za každým číslom sa 
skrýva príbeh človeka, ktorého ži-
vot ste zmenili i vy. 

Vaše 2 percentá dokážu veľa !
Ponúkajú informácie

843 klientov sme naučili používať 
optické pomôcky, vďaka ktorým si 
môžu prečítať informácie z tlače či in-
ternetu, ale aj dôležité dokumenty a 
listiny.  

Prinášajú priateľstvá  
Oporu nájdu nevidiaci a  slabozrakí 

aj medzi ľuďmi s  podobným osudom. 
Takmer 3 000 členov je združených v 52 
základných organizáciách, v  ktorých 
realizujeme množstvo rôznorodých 
aktivít. 

Pomáhajú prijať skutočnosť
421 nevidiacim a  slabozrakým sme 

pomohli  pri vyrovnávaní sa s postih-
nutím. 

Otvárajú príležitosti 
251 klientov zvládlo používanie 

IT techniku. 882 klientov sa naučilo 
pracovať s  rôznymi kompenzačnými 
pomôckami a uľahčili si tak život bez 
zraku alebo s jeho nedostatočnosťou. 
105 klientom sme pomohli v  oblasti 
vzdelávania. 300 klientov si zlepšilo 
komunikačné zručnosti. 

Podporujú samostatnosť 
190 klientov absolvovalo nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu, takže môžu samostatne cho-
diť do práce, do obchodu, pre deti do 
školy alebo za rodinou. 

Poskytujú hodiny odbornej práce 
V  minulom roku sme aj vďaka va-

šim darom mohli pomôcť takmer 5 200 
klientom so zrakovým postihnutím, 
ktorým naši odborní pracovníci veno-
vali vyše 25 000 hodín práce. Nevidia-
cim a slabozrakým sme k dispozícii v 8 
krajoch Slovenska a v 56 poradenských 
miestach.   

Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 1, 842 50 Bratislava
www.unss.sk

Ďakujeme!

Až budete vypĺňať daňové priznanie

» red
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN 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

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
AKCIA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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Ku každej objednávke darček  
|  Možnosť splátok s 0% úrokom

BALKÓNY •  TERASY • PRÍSTREŠKY

splátky od 149 €

VÝHODNÉ JARNÉ  ZĽAVY ! VYHRAJTE 400 €

splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové prístrešky bioklimatické pergolyzasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €
splátky od 149 €

Kontakt: 0948 787 777 www.balkona.eu

ZIMNÉ
.........................

splátky od 149 €

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

Výročia a udalosti

4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti

28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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SBS

LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  v obchodných 
prevádzkach

v Novom Meste

nad Váhom

900 € brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0914 333 342
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Inzercia

0905 746 988
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Prijmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Piešťanoch

Mzda od  4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

4
1
-3
4

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

52
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na polovičný PP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Podmienka: preukaz OS
Mzda: 700 - 800 EUR brutto

Tel. kontakt: 0905 294 510
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Nové pracovné príležitosti priná-
ša do nášho regiónu medzinárod-
ná spoločnosť C&A. Módna znač-
ka, ktorá si získala srdcia ľudí na 
celom svete, hľadá skladníčky a 
skladníkov do čerstvo otvorené-
ho distribučného centra v Trnave.  

Loďou, lietadlom a nakoniec ná-
kladnou dopravou prichádza do dis-
tribučného centra v Trnave denne asi 
35 ton oblečenia. Vyžehlené, zavesené 
na vešiakoch a pripravené pre zákaz-
níkov opustí ešte v ten istý deň mesto. 
Všetko musí ísť ako po masle, Trnava 
totiž zásobuje 200 predajní značky 
C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, 
Chorvátsku a Rumunsku. Používa na 
to moderný a inteligentný systém, kto-

rý má na starosti tovar od momentu, 
keď príde na sklad, až pokým opustí 
distribučné centrum a vydá sa na ďal-
šiu cestu. 

Verný zamestnanec
Vďaka šiestemu zmyslu dokáže ten-

to systém roztriediť oblečenie podľa 
typu, veľkosti, farby aj ceny. S týmto 
systémom a interným logistickým 
programom pracuje Tomáš Kozelek a 
už takmer 14 rokov je verným zamest-
nancom spoločnosti C&A. Po rokoch 
v Novom Meste nad Váhom prišiel do 
Trnavy, aby posilnil tím čerstvo otvo-
reného distribučného centra. „Moja 
práca nie je nudná. Každý deň ma 
čakajú nové výzvy, a to sa mi páči,“ 
hovorí Tomáš. Vo firme oceňuje naj-
mä otvorenú komunikáciu a rodinné 
prostredie. „Mám radosť, keď sa spo-
ločnosť rozširuje a prosperuje, lebo 
vďaka týmto úspechom vidím aj môj 
vlastný prínos pre firmu, môj výsle-
dok práce.“ Aj Tomáš je súčasťou ko-
lektívu spoločnosti CA, ktorá na Slo-
vensku zamestnáva celkovo 350 ľudí 
a momentálne prijíma ďalších práve 
do Trnavy.                        reklamný článok

C&A zamestná skladníkov a skladníčky v Trnave  

Tomáš: „Mám rád svoju 
prácu, lebo vidím môj prínos “

Tomáš Kozelek je súčasťou kolektívu už takmer 14 rokov.       foto archív spoločnosti C&A

Poď pracovať pre C&A
Do nového distribučného centra v Trnave hľadá spoločnosť C&A šikovných 
skladníkov a skladníčky. Pracovať budú na dve zmeny, žiadna nočná práca, či 
práca cez víkendy a sviatky tak nehrozí. Práca s oblečením je zaujímavá, navyše, 
zamestnanci od spoločnosti dostanú poukážky na nákup oblečenia, aj pravidel-
né zľavy. Priestory centra sú moderné, rovnako ako jedáleň, do ktorej chodia na 
obedy. Skladníci si pred Vianocami prilepšia 13. platom. 
Pošli nám ešte dnes tvoj životopis na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na 
číslo 033/3228502. Staň sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti.
Tešíme sa na teba  

NÁSTUP 
JAR/LETO ����

INZERC
IA

0905 746 988
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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