č. 26 / 28. JúN 2019 / 23. ROČNÍK

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností

Smutný slnovrat
Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.
Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.
Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

Slovenčina naša

Nie cezčas, ale nadčas.

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Stredné Slovensko
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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

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

duchovný asistent ACN

á spomi

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» P. Martin Mária Barta

.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Kamenárstvo Brutovský 058/7343 875
Š�tnická 27, Rožňava 0905 293 781
brutovsky@centrum.sk 0905 655 541
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Revúca

• parapetné dosky
• kuchynské
pracovné dosky

otec,
.
RožňavyLadislav
Fábián z
a, syn
.
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra

+ nepárny týždeň:
Tisovec, Štítnik, Dobšiná, Gem.
Poloma, Vlachovo, Gem. Hôrka,
Slavec

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
hrobov a pomníkov
z prírodného kameňa
rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

rok
uplynie
decembra il
Dňa 28.
ust
avždy op
čo nás n
žel,
vaný man
náš milo
c a zať
starý ote

+ párny týždeň:
Hnúšťa, Hrachovo, Rim. Zálužany, Kružná, Slavošovce, Rakovnica, Krásnohorská Dl. Lúka, Jovice,
Lipovník, Jablonov nad Turňou,
Hrhov

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!
Krátka dodacia lehota!

Ladislav Fábián z Rožňavy.

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €
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nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Čučmianska dlhá 3
ROŽŇAVA
gemersko@regionpress.sk

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Redakcia:

Modlitba je nenahraditeľná

Ničia Vás BANKY ?

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO
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Kampaň za krásu staroby

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Napriek tomu, že o kríze demografie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života
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nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

NEJDE VÁM
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0907 887 322

Tempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263
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škola, ekasa / politická inzercia
Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie doprovod, ale sprievod. Slovenčina naša
Nie dielčí, ale čiastkový. eKASA

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.
Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení
povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice
eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto dátumu sa zrušia
daňové kódy súčasných elektronických

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.
„Pokutovať však bude finančná správa
tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti v stredu schválenej novely zákona
nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

zdroj Alexas-Fotos pixabay

ilustračné foto
Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov
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povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace Kiska nezačal ako fér chlap

5
právnik radí / SLUŽBY, bývanie
Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov
úradnej povinnosti rozhodne (aj bez podaného návrhu), že takéto manželstvo nebolo
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozhodovať o neplatnosti manželstva a stane sa
platným, aj keď neboli splnené zákonné
podmienky pre jeho platnosť, ak do vyhlásenia manželstva za neplatné bude odstránená okolnosť, ktorá mala za následok
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť
uzatvoreného manželstva sa nebude prihliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí
boli v čase uzatvorenia manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok
veku, alebo ak manželka otehotnela. Takéto manželstvo sa bude považovať za platne
uzatvorené. Uzavretie manželstva maloletým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne
úkony. Uzavretím manželstva takýto maloletý snúbenec alebo obaja maloletí snúbenci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť
nadobudnutá, nestráca sa ani v prípade
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné.

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

37-0135

Zákon o rodine umožňuje uzavrieť
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 rokov, musí však byť staršia ako 16 rokov.
Uzavretie manželstva takejto osoby musí
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snúbencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik
platného manželstva. Manželstvo nemôže
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý,
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec
nemožno uvažovať o platnom alebo neplatnom uzatvorení manželstva, ale pôjde
o zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. neexistujúce. Manželstvo od začiatku vôbec
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne právne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia,
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje
uzatvorenie manželstva, aby bolo považované za platne uzatvorené. Výnimočne,
ak je to v súlade s účelom manželstva,
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj
maloletému. Podmienkou je, že maloletý
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade
dodržania presne stanovených zákonných
podmienok je možné povoliť uzavretie
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci
sú povinní k žiadosti o uzatvorenie manželstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak
by snúbenci, z ktorých jeden alebo obaja
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvorili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by
neplatné. V takom prípade súd zo svojej

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
- fyzická ochrana osôb a majetku

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Security

Griffin S Group

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- zabezpečovanie poduja�

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo

PLASTOVÉ OKNÁ

t Aluplast
t Gealan
t Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

ZDARMA

tparapety zdarma
tdovoz nových
a odvoz starých okien
t zameranie
t odborné poradenstvo
t mikroventilácia
ku každému otváravosklopnému oknu

50 %
ZĽAVA

na žalúzie

ZDARMA

t extra zľavy pre
rodinné domy
a bytové podniky,
stavebné firmy a iné...
tcenová kalkulácia
t3 tesnenia v cene 2 tes.
t6-komorové okná
v cene 5-komorových

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660

20 rokov na trhu | vyše 100.000 spokojných zákazníkov

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

Nie čiperný, ale vrtký, obratný. Slovenčina naša
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.
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99-0003-8

GAR ANCIA
NAJNIŽŠE J
CENY!

6
radíme / bývanie
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
08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

Keď sa dovolenka nevydarí
Cestovná kancelária zodpovedá
spotrebiteľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej
zmluvy.
Ak sa vám niečo počas dovolenkového zájazdu nezdalo, môžete sa obrátiť s
reklamáciou priamo na cestovnú kanceláriu, s ktorou máte podpísanú zmluvu. Musíte si však uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby
bezodkladne, a to u dodávateľa služby
alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam
v spolupráci so zástupcom cestovnej
kancelárie.
Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, alebo
zo zákona riadne a včas, musí spotrebiteľ uplatniť svoje právo najneskôr
však do troch mesiacov od skončenia
zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd
neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy.
Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi
služby alebo ich podstatnú časť riadne
a včas alebo zistí, že mu ich nebude
môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne
urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. V prípade, že pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť
inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve,

je cestovná kancelária povinná vrátiť
spotrebiteľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
Ak služby cestovná kancelária nedokáže zabezpečiť alebo ich spotrebiteľ neprijme, je cestovná kancelária povinná
bezodkladne vrátiť spotrebiteľovi rozdiel ceny zájazdu.
Pre tieto prípady existuje nárok
na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu.
Táto zľava je závislá od toho, čo všetko nezodpovedá požiadavkám uvedeným zmluve. Vytýkané nedostatky
je potrebné doložiť a preukázať. Prvé
kroky by mal spotrebiteľ urobiť hneď
na mieste.
Najjednoduchšie je fotograficky
zdokumentovať stav a vzhľad ubytovacieho zariadenia, vybavenie izby, výhľad z balkóna a podobne. Rovnako je
dobré upozorniť delegáta alebo sprievodcu na odlišnosť od zmluvy a požadovať nápravu, alebo aspoň písomné
potvrdenie reklamácie. Písomný doklad môžete skúsiť požiadať tiež od
personálu alebo poskytovateľa služby.
Dôkazom môže byť tiež svedectvo ďalších účastníkov.
Otázkou je výška zľavy, na ktorú
má spotrebiteľ nárok. Ak spotrebiteľ
v reklamácii nie je úspešný, môže sa
svojho práva domáhať na súde alebo
využiť mimosúdne riešenie sporov.

» red
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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, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

1

2

D9

8
1

O

5 7
1
6 7

K

5
7

8

6
5
3
2
1 7
Vtipy
týždňa

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

3
8 5
7
4
3

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

1

8

S

U

5 6

DETSKÉ HOJDAČKY - od 119 € zostava
OBKLADY - od 3,49 €/m2
LIŠTY - od 0,25 €/bm
GARNIŽE - od 2,99 €/bm
PLOTOVÉ DIELCE - od 1 €/ks
ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - od 129 € komplet
OBKLAD DEOS - od 5,49 €/m2

ZRUBOVÝ OBKLAD - od 9,99 €/m2
STAVEBNÉ REZIVO SUCHÉ - od 199 €/m3
DLÁŽKOVICA SMREK - od 9,90 €/m2
STROPNÉ KAZETY - od 1,49 €/m2
BETÓNOVÉ KRBY - od 149 €/ks
OBKLADOVÝ A PODLAHOVÝ
KOROK - od 2,99 €/bm

moridlá, lepidlá, molitany,
polyst. lišty, spojovací materiál,
plexisklo, pracovné náradie a násady,
prútené koše, zhrňov. dvere, krbové
kachle, samolep. tapety,
prírodné materiály, hračky, sortiment
pre modelárov, terasové dosky

Slovenčina naša

Nie cop, ale vrkoč.
Inzercia

0907 887 322
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7
na rovinu / zamestnanie

NA ROVINU

Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?

Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?

No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

zdroj jt

Jela Tvrdoňová

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
toľko spomínané skutočné riešenia pre viPekné prirovnanie, naznačuje,
že tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
vať inam?
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne sloTo znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia

SBS GUARDING s. r. o.

nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

príjme strážnikov na prevádzky

v Rimavskej Sobote

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

VIZITKY

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

0907 887 322
Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-4

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

ÚESžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy
a 0%.&/:,
možnosť 6#:507"/*";%"3."

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0104

75-06-3

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
t3VǏOâQSBDPWOÓL 680,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ$OBE U ûNFTBǏOFCSVUUP PENFOZ
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prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

85_0433

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0918 477 323 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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ZĽAVY AŽ DO 30%

