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Tak čo, rok 2021
Budeš lepší, ako tvoj predchodca? Aj keď si to ešte povedať nemôžeme, zaželať si veľa zdravia, šťastia a radosti zo života, to určite môžeme, ba priamo musíme. Tak sa držme a tešme sa, že sa stretneme, hneď ako to pôjde, či už na Nedbalovej, alebo vyrazíme do sveta.  
Prosba o 2% z daní
Daňový úrad už nám poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu a rodín našich členov, nie však všetky, ale v každom prípade všetkým našim podporovateľom veľmi ďakujeme. 
Áno! Moc sme toho vlani nestihli, dobudovali sme posilňovňu, stihli Fašiangové posedenie, augustový výlet na ranč do Bojnej, zopár odvážlivcov Dudince, ostatné plány sa rušili. Pevne veríme, že v tomto roku sa situácia zlepší natoľko, že vyrazíme za krásami našej vlasti. 
Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní, takže Vás prosíme o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našej organizácie  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2020. 
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 o zaplatení dane (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 tlačivá doručíme na príslušný 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, (sú uvedené vo vyhlásení v prílohe), 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 2020
Aktuálnu podrobnú informáciu nájdete na webovej stránke www.unss.sk v sekciách „poradňa/novinky v legislatíve“ a „Aktuálne“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2020. Pokiaľ nemáte internet, obráťte sa počas pracovných dní telefonicky na pracovníčky KS ÚNSS Nitra. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Očku zverejniť.
Hádanky a kvízy o ceny
Výsledky z Očka 12/2020
Do súťaže sa zapojilo 17 lúštiteľov. Úvodná krížovka mala chybu krásy, nesprávny počet políčok, čo niektorých potrápilo, zadania však boli jednoduché, tajničku „ÚNSS“ vylúštili pätnásti.
Hádanka č. 2 – „a“ je správne. Autorom výroku o ideálnom manželstve bol Sokrates a opäť uhádli 15 z vás. 
Hádanka č.3 - 13 z vás sa nenechalo pomýliť nastrčenými umelcami z „klobásových“ krajín a za milovníka klobás označilo správne Bertolta Brechta.  
Hádanka č.4 - Z geometrického hľadiska skutočne kruh strany nemá, z praktického má dve, vonkajšiu a vnútornú, uhádlo 6 z vás. 
Hádanka č. 5 - Od čísla 25 môžeme číslo 5 odrátať len raz, druhý raz už odpočítavame už len od čísla 20, tretí raz od 15 atď., otázka  znela koľkokrát od dvadsaťpäťky -  6 úspešných lúštiteľov. 
Hádanka č. 6 – správne odpovede boli 42 a 24, alebo 51 a 15. Pôvodne som nechcel uznať odpovede 66 a 6, pretože by syn mal mať 06 rokov, čo sa takto neuvádza, v dnešnej počítačovej dobe sa tie nuly vkrádajú všade, takže teda dobre, 14 správnych. Od teraz prejdeme len na výroky a udalosti z kníh, ktoré sú nespochybniteľné. 
Plný počet bodov získali M. Smatanová a rodina Baráthova. Po 5 bodov získali I. Zbranková a Z.Fábryová s E. Taligom. Najviac bolo štvorbodových spolu 10, ceny dostanú všetci aj dvaja jednobodoví. Momentálne ich nemáme ako odovzdať, ale určite o ne nikto nepríde. 
Nové hádanky
1. Ktorá zo slávnych žien vyslovila tento výrok:
„Fakt, že budík nezazvonil, už zmenil veľa ľudských osudov.“
	a) Marie Curie Sklodowska
	b) Magda Paveleková
	c) Agathe Christie  
2. Komu sa to prihodilo?
Známy francúzsky spisovateľ sa zaoberal aj grafológiou. Raz k nemu prišla stará pani a podala mu žiacke zošity. Spisovateľ si ich pozrel a vyhlásil:
„Beznádejný prípad, z toho chlapca nikdy nič nebude.“ 
Pani skromne poznamenala: „Tieto zošity si už dlho ochraňujem. Sú Vaše a ja som Vaša prvá učiteľka. Prihodilo sa to: a) Honoré de Balzacovi
 b) Alexandrovi Dumasovi
 c) Victorovi Hugovi
Svoje odpovede môžete mailovať na adresu zbranek56@gmail.com alebo zavolať na telefóny 0911328921 p.Zbranek, 0911328922 p.Držíková do konca februára. 
Poskytovanie služieb KS ÚNSS Nitra
V súčasnosti poskytuje Krajské stredisko Nitra svoje služby bez osobného kontaktu s klientmi až do odvolania. Kontaktujte nás tel. číslach. 
Mgr. Petra Ajdariová – 0905 469 649
Mgr. Jana Dobrotková – 0949 272 205
Mgr. Erika Šodorová – 0911 636 421
V januári od nás odišla pracovníčka Maťka Gyürkyová na materskú dovolenku. Na jej miesto nastúpila Janka Dobrotková.

Očko 1-2/2021 – spracoval Josef Zbranek

