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Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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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

30. 3. 2022
od 11.10 - 11.20 hod.

Predaj 12-18 týždňových  kuričiek DOMINANT

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135
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»KÚPIM STARY PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON AJ 
POKAZENY PLATIM IHNED 
0915215406

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

19. marca 1895    
prvý film „La sortie des usines Lumiéres“

Výročia a udalosti

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov 
za rok 2021 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú komu-
nikáciu s finančnou správou.

V tomto roku sa termíny na podanie 
DP nemenia. Platí, že povinný je ho podať 
každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy 
za minulý rok presiahli sumu 2255,72 eura, 
alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto 
príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý 
príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od 
dane z príjmov oslobodený. Do celkových 
zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem 
dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o 
daňovníka s neobmedzenou daňovou po-
vinnosťou (to jest rezidenta SR).

Existuje niekoľko výnimiek z povin-
nosti podať daňové priznanie za rok 2021. 
Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:
-dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, kto-
rých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur. 
-dosiahla príjmy oslobodené od dane (na-
príklad poberala materské a rodičovský 
príspevok), 
-dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom 
dane (napríklad úver, pôžička), 
-dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vybe-
raná zrážkou (napríklad podiely na zisku, 
dávky z doplnkového dôchodkového spore-
nia, plnenia z poistenia). 

Oproti minulému roku sa pri vypĺňaní 
daňového priznania uskutočnilo niekoľko 
zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej 
časti základu dane, ktorou sú preukázateľ-
ne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami. 
Zmena nastala aj v uplatňovaní daňového 
bonusu (zvýšená suma daňového bonusu 
pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, 
daňový bonus pre deti od 6 – 15 rokov veku 
zároveň nemožno kombinovať s dotáciou 
na podporu výchovy k stravovacím návy-
kom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškr-
távacie pole pre mikrodaňovníka (strana 
4 DPFOBv21), zmeny nastali aj umorovaní 
daňovej straty a upustilo sa od povinnosti 
uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa 
podielu zaplatenej dane.

Ak daňovníci zákonom stanovený ter-
mín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa 
dostali do problémov, môžu finančnej správe 
oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tej-
to povinnosti o tri mesiace, respektíve o šesť 
mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Daňové priznanie je potrebné 
podať do konca marca

» ren    Zdroj: FS SR
Ilustračné foto. autor foto martaposemuckel pixabay
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €Najväčší výber

v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Topoľčany, sv. Cyrila a sv. Metoda 6
tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Bánovce n. Bebravou, Zafortňa 1
(vedľa Orange) tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

ZĽAVY
do

-30%

Tri zlaté a tri bronzové medaily - to je 
bilancia Slovenska na tohtoročných 
Zimných paralympijských hrách 
(ZPH) v Pekingu, ktoré sa konali od 
4. do 13. marca 2022. Našu krajinu re-
prezentovalo celkovo 32 športovcov v 
zjazdárskych disciplínach, curlingu a 
parahokeji. Na paralympijských hrách 
sme dokopy získali šesť medailí.

V čínskom Pekingu sa o zlatý úvod 
postarala lyžiarka Henrieta Farkašová, 
ktorá hneď v prvej disciplíne ovládla 
zjazd zrakovo znevýhodnených žien. 
Tridsaťpäťročná Rožňavčanka s navá-
dzačom Martinom Motykom zvíťazila s 
náskokom 2,25 sekundy pred domácou 
Ču Ta-čching. „Henrieta potvrdila vý-
bornú formu tejto zimy, ktorú prezen-
tovala v pretekoch Svetového pohára,“ 
skonštatoval štátny tajomník pre šport 
Ivan Husár. Henriete Farkašovej sa po-
darilo získať aj druhú zlatú medailu – v 
kombinácii.

Tretie zlato získala debutantka 
tohtoročných ZPH, lyžiarka Alexandra 
Rexová v super-G. Alexandre sa tiež 
podarilo vybojovať bronzovú medailu 
v sobotnom slalome zrakovo znevý-
hodnených žien, spolu s navádzačkou 
Evou Trajíčkovou.

O piaty cenný kov sa postaral Mi-
roslav Haraus - v obrovskom slalome 
medzi zrakovo znevýhodnenými skon-

čil tretí. S navádzačom Marošom Hudí-
kom mu patrila bronzová priečka aj po 
prvom kole, v druhom si zisk medaily 
poistili agresívnou jazdou na hranici 
rizika. V posledný deň pekinskej pa-
ralympiády získal Miroslav Haraus aj 
druhý bronz.

Slovensku patrí s tromi zlatými 
medailami a troma bronzovými desia-
ta pozícia medzi zúčastnenými kraji-
nami na ZPH v Pekingu. Dominovali 
Číňania, ktorí si vybojovali 61 cenných 
kovov - 18 zlatých, 20 strieborných a 23 
bronzových medailí. 

Slovensko má zo zimných para-
lympiád celkovo na konte už 55 medailí 
a to 15 zlatých, 21 strieborných, 19 bron-
zových, z toho 51 je z paralympijského 
lyžovania.

Úspechy slovenských 
paralympionikov

» ren
autor foto Roman Benický, SPV
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V týchto týždňoch sme skúšaní v 
láske. Nie, nejde o romantické ky-
tice ruží. Strašná vojna vyháňa mi-
lióny ľudí zo svojich domovov. Nie, 
nejde o Sýriu či Nigériu.

Ak sme sa pri pozeraní správ spo-
čiatku cítili ako v zlom filme, do reality 
nás vrátili utečenci, ktorí v státisícoch 
prichádzajú cez naše hranice. Dobro, 
ktorým ich vítame, sa meria na tony. 
Vďaka Bohu za to.

Na Ukrajine však zostali ďalšie mi-
lióny obyvateľov. Utiecť nechcú, nemô-
žu, nestihli. Humanitárne organizácie 
sa usilujú dopraviť im tie najzákladnej-
šie potreby. Pomáha im Cirkev. Bisku-
pi, kňazi a rehoľníci ostávajú aj v nároč-
ných podmienkach a slúžia na mieste.

Fary, kláštory a kostoly otvorili 
svoje podzemné priestory ako úkry-
ty pre okolitých obyvateľov. Kňazi a 
rehoľníci sa tam s ľuďmi modlia a po-
vzbudzujú ich. Charkovský biskup Pav-
lo Hončaruk nosil teplú stravu ľuďom 
ukrytým pred náletmi na neďalekej 
stanici metra. Jedlo varilo niekoľko 
žien v biskupskej kuchyni. Neodradil 
ich ani projektil, ktorý prederavil stre-
chu biskupovho domu.

Cirkevné domy a zariadenia v 
západnej časti krajiny bez prestávky 
prichyľujú ľudí, ktorí museli opustiť 
svoje domovy. Organizujú tiež zbierky 
potravín a hygienických potrieb, ktoré 
vozia do vojnou zasiahnutých miest 

ďalej na východe. Ľvovská farnosť s fa-
rárom Grzegorzom Drausom je jednou 
z mnohých v ešte relatívne pokojnom 
meste, ktorá je pre utečencov oázou na 
ceste do Poľska.

Iní kňazi či rehoľníci a rehoľníčky 
vedú sirotince, domovy pre seniorov. 
Kým ich spolupracovníci ušli do bez-
pečia, oni zostávajú so svojimi zveren-
cami. Imobilní starkí by evakuáciu ne-
zvládli. Cirkev sa o nich naďalej stará, a 
oni robia to jediné, čo im ostalo: modlia 
sa za mier.

Hrôzu vojny v celej krajine, ale aj 
tu u nás na Slovensku pretínajú moc-
né záblesky Svetla: nezištná pomoc, 
láskavosť, modlitby a jednota, obeta 
mnohých, ktorí riskujú svoje životy, 
ktorí ostávajú pri trpiacich. Zlo nikdy 
nepremôže Lásku – ona nám vo svojom 
Synovi dala návod na jednoznačné ví-
ťazstvo.

Cirkev na Ukrajine súrne potrebu-
je Vašu podporu. Pomôžte na www.
acnslovensko.sk

Liečiť zlo láskou

» ACN zdroj foto acnslovensko

Nadmerná telesná hmotnosť vystavu-
je ľudí zvýšenému riziku chronických 
či systémových chorôb, ako aj závaž-
ných ochorení dôležitých orgánov či 
neplodnosti. Ide pritom o celosvetovo 
rozšírené chronické ochorenie, ktoré 
v konečnom dôsledku spôsobuje väč-
šiu úmrtnosť ako následky fajčenia.

Obezita je v modernom svete veľmi roz-
šírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa 
jej dá účinne predchádzať.

Prinášame sedem 
preventívnych rád proti obezite

- Jedzte zdravo: Pridajte do jedálnič-
ka ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo na-
hraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x 
denne, nevynechávajte raňajky. Vymeň-
te bežné sladkosti za zdravšie varianty. 
Vyhnite sa rýchlemu občerstveniu. Vy-
hnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a 
alkoholu.

- Dodržiavajte pitný režim: Pitný 
režim dospelého človeka by mal zahŕňať 
približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite 
na správny výber nápoja, uprednostňujte 
čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vy-
hnite sa sladeným nápojom.

- Cvičte: Ak máte problém s pohybo-
vou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si 
blízkeho človeka či skupinku ľudí, s kto-
rou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite 
športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšaj-
te nové pohybové aktivity.

- Obmedzte čas pri počítači alebo 

telefóne: Minimalizujte sedavý spôsob 
života. 

- Pozor si dajte na vplyv reklám: 
Nepodliehajte vplyvu marketingu a re-
klám, ktoré často propagujú aj nezdravé 
potraviny a jedlá. Neverte zázračným či 
módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle 
výsledky bez námahy.

- Menej stresujte: Skúste sa každý 
deň potešiť aspoň jednou maličkosťou. 
Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám 
pomáhajú odbúravať stres bežných dní.

- Doprajte si kvalitný spánok: Do-
prajte si dostatok času na oddych. Dajte 
svojmu telu príležitosť zregenerovať sa, 
spracovať fyzickú a psychickú záťaž a na-
čerpať nové sily.

Informácie poskytol Odbor komuni-
kácie ÚVZ SR a Odbor podpory zdravia a 
výchovy ku zdraviu

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte sk, kde pri-
nášame odpovede aj na otázky: Aké sú 
zdravotné následky a riziká obezity? či 
Ako zistiť, či je hmotnosť primeraná?

Obezita dokáže potrápiť celé telo

» ren
Ilustračné foto. autor foto b1 pixabay
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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!!!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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