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Úvodné avízo
Výročnú členskú schôdzu ZO ÚNSS Nitra spojenú s posedením ku Dňu matiek pripravujeme na sobotu 27. apríla v reštaurácii Olympia na Tr. A. Hlinku v Nitre.

Fašiangové posedenie
Uskutoční sa v piatok 1. marca 2019 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17. Tak ako vlani sme akciu presunuli zo soboty na piatok, aby sa nekrížila s mestskými fašiangami na Svätoplukovom námestí, ktoré sa konajú v sobotu. Program sme nezmenili - prinesieme si niečo fašiangové v batôžku, k dispozícii budú dobré klobásky za nákupnú cenu. Okrem členov skupiny Radosť si zaspievame aj my ostatní. Tiež si zasúťažíme o najchutnejšiu fánku a najchutnejšiu šišku (súťažná vzorka musí obsahovať 3 fánky alebo šišky) a o najlepší fašiangový žart (vtip, pesnička, maska, či iné huncútstvo). Najlepší získajú peknú cenu.  
NOVINKA – tlačidlový mobilný telefón s hlasom
BlindShell Classic je plne ozvučený 4G mobilný telefón s  klávesnicou. Tlačidlá sú od seba vzdialené tak, aby medzi nimi bola hmatateľná medzera. Telefón poskytuje podporu dvoch SIM kariet. Je možné ho pripojiť na internet cez Wifi alebo mobilnú sieť. Pripojenie na internet sa používa pre aplikácie ako je diktovanie textu, hlasové ovládanie, zistenie počasia, zistenie medzimestského spoja cez aplikáciu Cestovný poriadok a iné. BlindShell Classic je plný aplikácii. Hlavné funkcie telefónu sú: Telefón, História volaní, Správy, Diktafón, Budík, Kalendár, Časovač, Poznámky, Kalkulačka. Medzi pokročilé funkcie telefónu patria nasledovné funkcie: SOS tlačidlo, E-mail, Označovanie objektov, FM rádio, Internetové rádio, Prehrávač hudby, Čítačka kníh, Servisná ponuka, Predpoveď počasia, GPS lokalizácia, Rozpoznávanie farieb. Pomocou funkcie ovládanie hlasom môžete telefón ovládať bez použitia klávesnice. Možné je volanie a posielanie správ kontaktom, otvorenie akejkoľvek aplikácie v telefóne, získanie informácie o počasí, získanie informácie o aktuálnej polohe a adrese. V prípade, že sa vám nechce písať text správy, emailu alebo poznámky cez klávesnicu, môžete použiť funkciu diktovanie textu. Cena 370€.
Technické špecifikácie:
Pamäť RAM: 512MB
Pamäť telefónu: 4GB, Podpora pre mikro SD karty
Displej 2.8 palca farebný TFT, rozlíšenie 240px * 320px
SIM karty dual SIM – 2x mikro SIM karta
Kamera 2.0MPx, Batéria 1800mAh
Rozmery 133mm x 58mm x 19mm
Pripojenia Wifi, Bluetooth
Môžete si ho odskúšať na KS ÚNSS v Nitre počas klientských dní, príp. iné dni po telefonickej dohode.
Tyflotaxi a 2% z daní
Viacero členov sa na nás obrátilo s otázkou, či budeme pokračovať v programe Tyflotaxi (poukážky na jazdy taxíkom za symbolickú  cenu), ktorý sme vlani pozastavili. Rozhodne pokračovať chceme a chceli sme aj vlani, ale hrozilo, že by sme to finančne nezvládli, čo by mohlo ohroziť aj existenciu našej neziskovky. Keď však budeme úspešní v získaní dostatočného množstva financií z 2% daní, určite taxislužby k spolupráci oslovíme. Blíži sa termín podávania daňových priznaní. Oslovme našich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našich organizácií  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2018. Je nás vyše 140 a to je slušný potenciál k dobrému výsledku. 
Ako v tomto roku postupovať:
V prílohe sme pribalili tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2%“. Tie sú určené len ľuďom, ktorým podáva Daňové priznanie zamestnávateľ. Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie (v prílohe). V ďalšej fáze už vieme pomôcť my. Daňovník si totiž musí sám vyplniť a podať Vyhlásenie s potvrdením na daňový úrad podľa miesta bydliska. Toto  vyhlásenie vieme vyplniť a podať. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane a podpis na vyhlásení. Tieto nám doručte, my naše údaje vyplníme a tlačivá doručíme na daňový úrad. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o nás, ktoré vpíšu do svojho daňového priznania, preto údaje tiež prikladáme. 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov. 

Zdaňovanie príjmov z osobnej asistencie za rok 2018
Aktuálnu podrobnú informáciu nájdete začiatkom februára t.r.  na webovej stránke www.unss.sk v sekciách „poradňa/novinky v legislatíve“ a „aktuality“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2017.  Pokiaľ nemáte resp. Váš asistent nevie pracovať s internetom, obráťte sa počas poradenských dní na pracovníčky KS ÚNSS Nitra. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Očku zverejniť.

Chcete ísť v júni do Chorvátska?
Hotelov na Jadrane je množstvo a luxusnejších. Ale delegátka Alenka Sitárová, ktorá je po celú dobu pobytu s nami, vybaví a zariadi všetko, čo potrebujeme – tá je len jedna. Našim záujemcom o dovolenku v Crikvenici – Vila Niko – ponúkame v tomto roku termín od 7.júna do 16.júna 2019 v cene 260 € (doprava, ubytovanie na 7 nocí a plná penzia). A na pláž je to naozaj len pár krokov. Bližšie informácie a prihlášky u p. Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922. 



Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra, n.o.
Skúšky skupiny súboru RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 hod.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 hod. 
Tréningy tanečného súboru OČKO - Každý utorok 15.30 hod. 
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – piatky nepravidelne 
Očko 1-2/2019 – spracoval Josef Zbranek

