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č. 28 / 15. júl 2022 / 26. ROčNÍK

V živote nie sme všetci obdarení rov-
nako, nerodíme sa do totožného pro-
stredia a nemáme identické rodinné 
zázemie, ale ani zhodné schopnosti. 
Ako sa s tým popasujeme, to však v 
konečnom dôsledku závisí len od nás.

Sociálne prostredie, rodinu, výcho-
vu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne 
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov 
či spolužiakov si v detstve jednoducho 
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda 
povedať, že všetci stojíme na rovnakej 
štartovacej čiare.

Treba však myslieť aj na to, že hoci 
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu, 
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemož-
ne ho podporovala aj finančne zabez-
pečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe 
usilovne pracovať. A naopak aj človek, 
ktorý nepochádza z rovnako podnetné-
ho či podporujúceho prostredia, nik sa o 
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa 
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, ne-
venoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to 
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu, 

môže sa stať výborným ekonómom, nada-
ným lekárom, či šikovným remeselníkom, 
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si 
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom 
či rodičom, hoci on sám nič podobné ne-
zažil.

Pravdou je, že každý človek musí hrať 
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však 
presvedčená o tom, že to, ako to napokon 
s naším životom dopadne, záleží v ko-
nečnom dôsledku od toho, ako my sami 
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s 
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak 
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime 
šancu stavať na pevných základoch, ak 
boli zlé, nevzdajme to a zabo-
jujme o seba, satisfakciou 
a odmenou nám môže byť 
aj vedomie, že „umenie 
žiť nie je umením hrať s 
dobrými kartami, ale 
umením zahrať so 
zlými kartami dobrú 
hru.“ (Robert Louis 
Stevenson)

Vziať život do vlastných rúk

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

1
6
-0

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

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

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

DISTRIBÚCIA (41.870 domácností)

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim Simson Enduro, 
ELEKTRONIC, Jawa 90 CrOSS 
ROADSTER AJ POKAZENé, 
NEKOMPLETNé.  PONUKNITE. 
Tel.: 0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely - SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Kúpim po starence z huré 
stare sukne, zástere vlná-
ky, blúzky. Veci ku krojom 
konopné veci a iné. Tel: 
0904 582 551 

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

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Predám kravu 2x otelená, 
okolo 700 €, Chvojnica. Tel.: 
0907 715 467 

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»SYMPATICKÁ 56 R hľadá 
PRIATEľA NA ZOZNáMENIE. 
Tel.:  0907 277 466 

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 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, PN 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    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

6
3

-3
5

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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  19. 7.
Chtelnica  19. 7.
Nižná  19. 7. 
Veľké Kostoľany  19. 7.
Drahovce  18. 7.

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 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  21. 7.
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Slovenský pesničkár a večný opti-
mista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej 
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám 
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a naj-
viac si cením, keď prostredníctvom nej 
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie“.

Počas letných prázdnin jeho kro-
ky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi 
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla 
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý 
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej 
hviezdy večera odohral v už zaplne-
nom nitrianskom amfiteátri, bol plný 
energie, emócií a skvelej hudby. 

Juraj začal spievať ešte ako malý, 
keď mal deväť rokov, a už na základnej 
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych 
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení 
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral 
ako predzvesť sólového albumu akus-
tickú verziu pesničky Aká si krásna. 
Na tvorbe videoklipu spolupracoval                
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu 
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päť-
skladbové EP s názvom Dovoľte mi 
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo od-
razovým mostíkom jeho terajšieho pô-
sobenia. Pozornosť širokého publika si 
však pesnička Aká si krásna a ďalšie 
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka 
jeho úspešnému účinkovaniu v televíz-
nej šou Česko Slovensko má talent. Od-
vtedy vydal tri albumy a jeho najnovším 
hudobným počinom je nová, akustická 
a emotívna verzia piesne Se skrývam, 
ktorú zverejnil ku Dňu matiek. 

Talentovaný hudobník, ktorému ne-
chýba pokora a svojský prístup k živo-
tu a hudobnej kariére, nepatrí medzi 
hviezdy rádiových playlistov či bulvá-
ru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú 
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále 
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla 
predstaví v obľúbenom podniku Music 
a Cafe, kde si okrem samotného kon-
certu môžete vychutnať aj dobrú kávu 
alebo čaj.

Vstupenky
na koncert 

sú v predaji v sieti 
Predpredaj.sk.

autor: 
Diana Kotesová

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň 
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.skZáruka 12 rokov

na nové

kompletné

pomníky
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

Bratislavská 93/2805
��������

prodick@prodick.sk 
033/774 24 83

�������
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19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti
20. júla 2007  
v Hurbanove padol absolútny teplotný 
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Du-
dinciach namerali +40°C (14:13), a tak pô-
vodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani 
2 dni

Výročia a udalosti

21. júla 1940
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét 
z tzv. Benešových dekrétov

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
je možné požiadať o jednorazovú inflačnú 
dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na 
pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, 
energie, stravu a podobne.

O túto inflačnú dotáciu si môže požiadať 
fyzická osoba s trvalým alebo prechodným 
pobytom na území SR a:
- ktorá vykonávala osobnú asistenciu na 
základe zmluvy o výkone osobnej asistencie 
predloženej úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného pred-
pisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. 
štvrťroka 2022; 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 
7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení a o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, 
ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opat-
rovanie); 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
starobné poistenie, invalidné poistenie, a 
poistného do rezervného fondu solidarity za 
máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, 
ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom po do-
vŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým 
pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov 
jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z 
iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 

a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starob-
ný dôchodok. Splnenie podmienky žiadateľ 
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne. 
- ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 ro-
kov veku a v máji 2022: 
- nie je poberateľom starobného dôchodku, 
predčasného starobného dôchodku, invalid-
ného dôchodku, vdovského dôchodku, vdo-
veckého dôchodku, 
- nie je poberateľom výsluhového dôchodku, 
invalidného výsluhového dôchodku, vdov-
ského výsluhového dôchodku, vdoveckého 
výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky 
zo zahraničia, 
- nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok 
na príjem zo závislej činnosti, z podnikania 
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné 
podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s 
výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom, kto-
rá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr 
do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po 
uvedených termínoch sa neprihliada.

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpí-
sanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) 
úradu, v ktorého územnom obvode má 
trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o in-
flačnú dotáciu možno podať aj elektronickými 
prostriedkami bez kvalifikovaného elektro-
nického podpisu, pričom v takomto prípade 
už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej 
podobe.

Ako požiadať o inflačnú pomoc 
a kto má na ňu nárok?

» ren 
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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