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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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»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú. Tel. 0903 517 
742
»Kúpim auto pokaze-
né alebo havarovane. 
mechanik Tel. 0903 517 
742

»Dám do prenájmu 1,5 
izb. byt vo Svätom Juri, 
kompletne zariadený 
.cena 350 € / mesiac + 
energie. tel 0903 754 
221, 0903 479 493
»Prenajmem 2-izb. byt 
Pezinok - Juh. Tel. 0908 
201 614
»Prenajmem 2 izb. za-
riadený byt v novostav-
be, centrum Pezinka, 
voľný od 1.4.2022. Tel. 
0903 252 987

»Kúpim vinohrad v Bra-
tislave, Svätom Jure, 
Pezinku, Modre alebo 
okolí. 0918 479 756
»Kúpim garáž v Modre. 
tel. 0910 433 209
»Kúpim RD - celoročne 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PK medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 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 nefungu-
je u operátora 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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

obývateľnú chatu PK, 
Modra, Vištuk, Šenkvi-
ce, Dubová, Doľany, 
Jablonec do 150 000 
tis. €, platba v hotovos-
ti. TEL. 0907 093 386

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Predám trafo na om-
račovanie prasiat, cena 
40 €. Tel 0902 624 543

Občianska
riadková
inzercia

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    

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PK medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 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 nefungu-
je u operátora 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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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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Predaj a rozvoz po celej SR
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

ŠENKVICE - obecný úrad
28. 3. 2022

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj 12-18 týždňových  kuričiek DOMINANT
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w
Od marca rozvážame na adresu 

zákazníkov mládky pred znáškou, 
od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 

brojlerové perličky a moriakov. 
Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

5
2

-0
0

0
5

-1
 

0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA
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20. marca 1916    
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity 

Výročia a udalosti
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АТ «Slovenská Grafia»
Пекна цеста 6, 834 03 Братислава
виробнича компанія поліграфічної промисловості

ПPИЙМЕ НЕГАЙНО

Вимоги:
• стан здоров’я, придатний для роботи в нічний час
• навчання в галузі є перевагою, але не являється умовою

Більше інформації: 
тел.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

ел. пошта: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk 
Заробітна плата, включаючи надбавку до 200 €

 і основну частину заробітної плати від 500 € - 800 €

Заробітна плата:      від 900 € - 1 550 €

Бонуси:                         13. і 14. заробітна плата

• спеціальні та ювілейні премії
• безкоштовна основна страва в їдальні  

•  ДРУКАРІВ

•  РОБІТНИКІВ виробництва, відвантаження і пресування

•  УСТАНОВНИКІВ лінії різу 

•  ПАЛІТУРНИКІВ - сортувальників, різальників 

•  МЕХАНІКІВ друкарських машин

•  ЕЛЕКТРИКІВ

•  КОМІРНИКІВ 
позиції робітників і палітурників також підходять для жінок

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 500 € - 800 €

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•  SKLADNÍKOV 
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

INZERCIA
0905 593 810
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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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