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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 26 000 domácností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb
elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)
Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

07-0001

Na Slovensku sa dňom vyhlásenia
prezidentských volieb začala aj kampaň všetkých tých, ktorí si myslia, že
z tých či oných príčin sú schopní dôstojne zastávať post hlavy štátu. Keďže
noviny vydavateľstva REGIONPRESS,
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v súlade so zákonom potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor
k dispozícii na prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko
identifikovať tak, že takýto inzertný
materiál je označený značkou inzercie.
Od tohto čísla však ešte viac graficky
zvýrazníme, že konkrétny článok je
inzertný. Chceme vám
tak poskytnúť
tnúť informáidátoch, ktorí
cie o kandidátoch,
prejavia záujem
áujem aj touto
cestou sa prezentovať,
no zároveň
ň dať tiež najavo, že ide výlučne o
ich názory.
Tak príjemný
mný
týždeň!

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR
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sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

0903
34
405
05
5 588
5
0905
5 983 602

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

VIZITKY

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

0907 779 019

07-0002-1

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V
rôznych historických érach, ale práve v
tomto týždni napríklad zasadol na trón
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa
dostali do Vindobony. Mimochodom,
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda,
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom
Uhorska zas Štefan IV. Historickým
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova
republika dala popraviť kráľa Karola I.,
ale na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným veliteľom konfederačných vojsk a maliar
izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História však
píše svoje nové kapitoly každý deň.

94-0015

Máme fašiangy

16-0024

Najčítanejšie regionálne noviny

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponúka na predaj:

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010
0

LETÁ-

krmivo pre nosnice rastová a znášková

CIA
R
E
Z
N
I 779 019

0907 779 019

0907

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

ARRI s.r.o.

07-0016

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

Slovenský

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE

výrobok

2
SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26 000 domácností)
Každý týždeň: Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo, Vrakúň
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky-Blažov, Dolný Bar,
Medveďov, Dolný Štál, Čilizská
Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Topoľník
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Kedy naposledy ste boli s deťmi niekde na kraji lesa? Kedy ste sa s nimi
rozprávali o prírode, jej obyvateľoch, o
rastlinách, stromoch? Verejné odpovede by boli viac ako smutné. A aj preto
je náš verejný život viac ako smutný. A
spolu s ním aj osud našej prírody.
Tak teda – aspoň knižka. Možno
vás vo vašich rodinách práve v tomto
nehostinnom zimnom čase navodí k
tomu, že voľný čas na jar netreba presedieť iba pri televízoroch, ale možno
ho tráviť práve tam, odkiaľ aj tak všetci pochádzame – v prírode. Aj keď iba
občas, chvíľku. Nejaký ten podvečer
či ráno. Kniha Na kraji lesa autorky
Ľubice Schmarcovej ilustrátorky Ilony
Polanskej je síce knižka pre deti, ale zároveň aj pre celú rodinu.
Príbeh syslíka Filipa, korytnačky
Alice a hlucháňa Kamila je o hľadaní
šťastného domova. Zvieratká prestane
baviť sladké prázdninové ničnerobenie
a chcú v lete zažiť niečo výnimočné.
Príbuzní im porozprávajú o dávnom idylickom mieste, kde žili ich

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám pekný Peugeot
Partner TEPEE po STK má
aj vymenené rozvody, garážované., r.v.: 2009, cena
4900. Tel.: 0907 198 421

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»ČZ-JAWA kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

08 STAVBA

» red

»Predám ROZMARÍN čer-

8,30 eur/hlist

na živnostenský

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kvalitné vizitky
od
za ks*
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

e
b
o
n

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

0907 779 019
www.lacne-vizitky.sk

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby
Akčná ponuka na kuchynské pracovné dosky
a zásteny z prírodného kameňa 15%

Ponuka platí do 31.01.2019,
alebo do vypredania zásob
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk
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»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

07-0003-1

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

11 HOBBY A ŠPORT

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

stvé odrezky na SVADBY
dĺžka 8 cm 100 ks za 20-€,
dlhšie dohodov. Tel.: 0905
578 188

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!
:
Platové podmienky

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

predkovia. A oni si uvedomia, ako sa
príroda a život zvierat vplyvom človeka neúprosne mení. Vďaka novým
ľudským obyvateľom lesa sa ukáže, že
je stále možné znovunavrátiť človeka a
prírodu do rovnováženého stavu. Knižka je rozdelená na dve časti: rozprávkovú o syslíkovi Filipovi, korytnačke
Alici a hlucháňovi Kamilovi a odbornú, ktorá obsahuje stručné informácie
zo života lesa – napríklad ako funguje
les, čo znamená prirodzený les a podobne. Obsahuje tiež krátky atlas zvieratiek – hrdinov z knižky
Na kraji lesa.
Publikáciu
o dp o r ú č aj ú
autorky pre
deti od 6-7 rokov, odbornú
časť pre staršie deti cca od
8 rokov a ich
rodičov.
75-06

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

Na kraji lesa

27-0012-1

DUNAJSKOSTREDSKO

INZERCIA
0907 779 019

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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.
Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
delné stravovanie,
je najmä nepravidelné
ná nečo pre telo znamená
pravidelný príjem živín
etapotrebných pre metabolizmus.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby
23. rokov na trhu
DS19-04 strana
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07-0011

Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus (pokračovanie
ale býva často aj výhovorkou, barlič- nabudúce)
kou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
Diabetologička, odborníčka na poruchy
viac aktívny človek je, tým spotrebuje
metabolizmu a výživy

www.kameno.sk

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby
bola darovacia zmluva vyhotovená
v písomnej forme, v opačnom prípade bude darovacia zmluva absolútne
neplatná. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že právne účinky darovacej
zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nastávajú až vkladom do katastra nehnuteľností.
Za určitých okolností môže dôjsť
k zániku darovacej zmluvy, a to
v prípade, že darca vyzve obdarovaného na vrátanie daru, pričom
toto je možné len za podmienok, že
sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Právo
darcu jednostranne ukončiť daný
právny vzťah, ktorý bol darovacou
zmluvou založený (a tým docieliť
vrátenie daru), je možné uplatniť vo
všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa,
keď darca mohol toto právo vykonať
po prvý raz.

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.

obdarovaný alebo niekomu niečo daroval, či už počas narodenín,
menín alebo iných príležitostí. Pri
týchto bežných situáciách si ľudia
častokrát ani neuvedomia, že vlastne
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá
predstavuje azda najpoužívanejšiu
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dôvodu, že k takejto zmluve dochádza
vo väčšine prípadov verbálne. Na základe darovacej zmluvy darca niečo
bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo
sľub prijíma.
Predmetom darovania môže byť
všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide
o hnuteľné alebo nehnuteľné veci,
ale predmetom darovacej zmluvy
môžu byť aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podstatnou charakteristikou darovacej zmluvy je znak
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté
či sľúbené plnenie obdarovaný nie
je povinný poskytnúť darcovi protiplnenie. V prípade porušenia povinnosti darcu z darovacej zmluvy
nastávajú dôsledky ako pri iných
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa
obdarovaný môže domáhať plnenia
od darcu.
Na formu darovacej zmluvy si treba dať pozor v prípade, že predmetom
darovania je nehnuteľná vec, resp.

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Metabolizmus, bazálny
Darovacia zmluva
metabolizmus, potreba energie III. Asi každý z nás bol už v živote
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Známky, tresty, odmeny
Každý polrok opakujú médiá tému
trestania za vysvedčenie. I keď sa pravidelne vyjadrí aj odborník, vždy sa
pristupuje k téme veľmi povrchne a
tendenčne. Problematika hodnotenia,
odmeňovania i sankcionovania si vyžaduje analytickejší prienik, nie publicistickú skratku.
Sú prípady, keď deti zo strachu
konajú neštandardne, ba sebaohrozujúco. Avšak vysvedčenie je často poslednou príčinou v reťazci patopsychologických prejavov dieťaťa. Okrem
toho zodpovední rodičia vedia o konečnej známke skôr ako pri prezretí
vysvedčenia.
Deti neslobodno tvrdo trestať za
známky. Ak sú výsledky horšie, zodpovedný rodič rieši zlyhávanie dieťaťa skôr. Netreba však naznačovať, že
rodičia hromadne trestajú práve za
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak
určite nie iba pre známky. A takých
treba riešiť alebo čakať, kým sa im
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť
sa dajú symbolické tresty za známky
(napr. domáce väzenie). Tie však majú
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie.
Ak však dieťa jednoducho predmetu nerozumie, akýkoľvek trest môže
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa
však stať, že dieťa jednoducho „nemá

Konšpirácia, alebo pravdepodobnosti

bunky“ na daný predmet, hoci v inom
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný
typ a bude to manuálne zručný človek.
Vyžadovať od neho výborné výsledky
v každom predmete pod hrozbou trestu je nesprávne. Môže sa to neskôr prejaviť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k
sebe.
Účinnejšie je odmeňovanie za
známky. Nemusí byť práve materiálne. Ale pozitívne prijatie dobrých výsledkov poteší každého. Lebo známka
je merateľom úspechu. Odmeňovanie
za známky posilňuje motiváciu, ale
súvisí aj s celkovou potrebou človeka
mať spätnú väzbu za výkon. Aj tresty
sú súčasťou života, no musí sa zvážiť
ich účinok a primeranosť, najmä keď
ide o deti. Moja mama mi vravela,
„učíš sa pre seba“ a ja som si tak vytvoril vlastnú zodpovednosť za svoje
vzdelávanie. Akýkoľvek úspech tešil
a motivoval predovšetkým mňa. Aj
táto skúsenosť je spôsob. Isté však je,
že vzdelávanie a s ním spojené hodnotenie nemôžu zostať bez povšimnutia
okolia dieťaťa či už prváka alebo maturanta.
Škoda, že opakujúce sa mediálne
príspevky neotvoria tému, ktorá by
sčasti predchádzala problémom so
školským hodnotením. Ňou je nastavenie hodnotenia. O tom si napíšeme
v budúcom čísle.

Príroda, hoci sa zdá v mnohých
ohľadoch drsná, v skutočnosti je
vyvážená a nastavená na samokontrolu. Napríklad zvieratá sa neprežierajú, nevyhľadávajú nadmerné
sexuálne pôžitky, všetko je medzi
nimi zariadené tak, aby splnilo účel
čo najzdravšieho pokračovania rodu.
K excesom, naopak, dochádza v prípade človeka, ktorý má slobodnú
vôľu. A túto svoju slobodu zneužíva
len na vlastné túžby bez ohľadu na
určitý poriadok spoločnosti. Žiaľ,
sme svedkami tohto bezhraničného
presadzovania sa bez sebakontroly
vo viacerých oblastiach života.

Napríklad v oblasti výskumu. Niektorí „pokrokoví“ vedci považujú za
jediný limit skúmania výšku financií.
Ak sa im podarí zohnať slušný obnos,
alebo im niekto ponúkne sponzora,
neváhajú využiť túto „altruistickú“
službu, aby sa ich bádanie posunulo.
Dokumentuje to aj nedávny „objav“
čínskeho výskumníka prezentovaného cez sociálnu sieť youtube. Podarilo sa mu zasiahnuť do genómu
počatého dieťaťa tak, aby sa nemohlo
infikovať vírusom HIV od svojich rodičov.

» Mária Raučinová, Fórum života

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

07-0008

Kurz karamélových kvetov 16.2.2019
Kurz krémových kvetov 23.2.2019

miesto konania: predajňa cukrárskych
potrieb Patisserie, Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda
info: tel.0915 846 824,
www.facebook.com/patisseriekaramel/

07-0017

Tlač
jedlých
obrázkov
na počkanie.
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keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

» Robert Mistrík
nezávislý
e á s ý kandidát
a d dát naa p
prezidenta
e
SR

dím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

Odošlite daňové priznanie skôr
Na vybavenie všetkých povinností vo či
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým
veľa občanov podlieha aj v januári, zostáva už doslova iba niekoľko dní. Či už ide
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo napríklad o cestnú daň, teda daň za motorové
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely
podnikania.
V roku 2019 platí oproti rokom minulým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už
všetky subjekty komunikujú s finančnou
správou iba elektronicky. Je teda jedno či
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drobných“ živnostníkov. V lepšom prípade
už máte jeden z troch možných spôsobov
komunikácie s Finančnou správou vybavený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do
31. januára, potom už ste s plnením vašich
povinností voči štátu po zákonnej lehote.
Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja
už to mám vybavené, sadnem k počítaču
a vyplním a podám“, rozhodne sa na to
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové
priznanie podávať prvý raz elektronicky
– hoci len „za auto“, už pri prvom pokuse zistia, že pár minút im na to rozhodne
stačiť nebude. A predstava, spojená so
skúsenosťami z minulosti, že v posledných hodinách posledného januárového
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná.
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže

byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor.
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť aspoň o pár dní skôr.
Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota –
do polnoci posledného januárového dňa
nielen že je potrebné napríklad daň za
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvrdenie o jej zaregistrovaní v elektronickej
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet v Štátnej pokladnici.
Ak daňový subjekt v lehote na podanie
daňového priznania nezaplatí daň z príjmov, daňový úrad mu vyrubí úrok z omeškania. Pri výpočte úroku z omeškania sa
použije štvornásobok základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky platnej
v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak
daň z príjmov podnikateľ nezaplatí, daňový úrad ho na to vyzve a v prípade nezaplatenie bude daň vymáhať.
Môže ísť o záložné právo na majetok vo
vlastníctve daňového dlžníka alebo k pohľadávke daňového dlžníka či dokonca o
daňové exekučné konanie. Neodvedenie
dane môže byť okrem toho podľa zákona
trestným činom s možnosťou odňatia slobody až na osem rokov. Navyše, ak výška
daňového nedoplatku podnikateľa presiahne 170 eur, bude zverejnený aj v zozname daňových dlžníkov Finančnej správy.

» red
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sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Neprenechajme úrad prezidenta HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vi- napr. zo Sýrie a platiť im vysoké meani extrémistom, ani Smeru
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PONÚKAME PRÁCU


KONTAKT:
0948 894 998
email:  
web:  

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
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info@konstrukter.sk
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Nedostáva
te
pravidelne

PREDĹŽENIE
VLASOV
RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

49-0015

dunajskostredsko@regionpress.sk

0907 779 019

TLAČ
0907 779 019



    
          

    

hľadáme kolportérov
na roznos novín počas víkendov na dohodu

V. Meder - min. 4,98 Eur brutto za jeden roznos
Šamorín - min. 5,03 Eur brutto za jeden roznos
O. Potôň - min. 5,02 Eur brutto za jeden roznos
Kvetoslavov - min. 4,65 Eur brutto za jeden roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 779 019
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