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Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Nové Zámky    0911 712 582       Šurany    0903 550 565
Komjatice  0911 711 887

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

JARNÁ
ZĽAVA
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

(žalúzie, sieťky, rolety)

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky

tel.: 0905 281 931

ZAMERANIE 
A CENOVÁ 

KALKULÁCIA 
ZADARMO
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• stavebné práce
• rekonštrukcie domov, bytov
• zámkové dlažby
• zateplovanie
• stavby na kľúč

www.mrstav.com

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 779 018
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1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

Bližšie info kontakt:
 Silvia TAKÁČOVÁ        0903 427 954   

Galéria predstaví tvorbu 
umelca, po ktorom je pome-
novaná  

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zám-
koch si novou výstavou pripomenie tvorbu a život 
svojho zakladateľa a darcu zbierkového fondu, kto-
rého meno nesie. Pri príležitosti 100. výročia narode-
nia umelca Ernesta Zmetáka pripravuje expozíciu, 
ktorá je zameraná na roky jeho štúdií i ranú tvorbu. 
      Výstavu s názvom Študentské roky Ernes-
ta Zmetáka sprístupnia 28. marca a potrvá do 
11. mája. „Mapuje prostredie, z ktorého umelec 
vyšiel a tiež obdobie jeho etablovania sa na slo-
venskej výtvarnej scéne. Predstaví jeho začiatky 
v maliarskej škole Karola Harmosa v Komárne, 
roky štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v 
Budapešti, obdobie návratu na Slovensko v roku 
1943, a tiež impulzy prvých zahraničných ciest a 
ich vplyv na formovanie štýlu Ernesta Zmetáka,“ 
uviedla kurátorka výstavy Helena Markusková. 
      Ako zdôraznila, výstava sa po prvýkrát venuje 
dôkladnejšie školskému prostrediu, v ktorom sa 
umelec vyvíjal, jeho prácam v ateliéroch a v ma-
liarskych kolóniách. „Zameriava sa na mediálnu 
šírku tvorby autora, ktorá sa naplno rozvinula po 
návrate na Slovensko a sleduje aj jeho dozrievanie 
a nájdeniu vlastného neopakovateľného štýlu. Vý-
stava poskytuje pohľad na genézu umelca a jeho 
tvorivé východiská. Vychádza z bohatého fondu 
galérie, z pozostalosti umelca a súkromných zbie-
rok,“ doplnila Markusková. 

» TASR
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0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521.,

» Predám 3-izb byt po re-
konštrukcii so zariadením 
na Prednádraží v NZ.Tel. 
0905144110

» Prenajmem 1-izb. byt s 
balkónom na Šoltésovej.
Tel. 0908397314

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
» Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

» Predám pšenicu 1q/16€. 
Mojzesovo.Tel. 0910176040

» Predám LP-SP platne.Tel. 
0949441181
» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

» 54r.hľadá priateľ-
ku 0917049831.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

59
-0

08
7

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,30 €

+0,30 €
Začíname 02.04. 2019 a potom každý druhý utorok

v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.
vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod. 

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

za každý začatý týždeň

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere

DÔLEŽITÝ OZNAM 
ZBERNÉ MIESTO RIADKOVEJ INZERCIE: 

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO DOMEN, KOMÁRŇANSKÁ ULICA 8, NOVÉ ZÁMKY JE ZRUŠENÉ.
RIADKOVÚ IZERCIU JE MOŽNÉ PODAŤ UŽ IBA FORMOU SMS. NÁVOD  NÁJDETE NA str. 4 DOLU.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

08 STAVBA                    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 1.4.2019 do 6.4.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, biela, červená, certifikovaná sadba, balenie 0,5kg a 1kg

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

0,79 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

U NÁS V PONUKE:

0,60 €/kg

0,49 €/kg
MAK
balenie 0,5kg

3,00 €/ks

ORECHY LÚPANÉ
VLAŠSKÉ
balenie 0,5kg

4,50 €/ks

ČALAMÁDA 1100g
SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

1,30 €/ks
PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká)
na domáci spôsob

 1,00 €/ks

RAJČINY 
STRAPCOVÉ

voľný predaj
krajina pôvodu Maďarsko

cena za 1kg 2,50 EUR
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V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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Poľnohospodársky podnik pôsobiaci
v okolí NZ hľadá

Kontakt: 0917 125 914

strojníka
na samochodný postrekovač HARDI

MZDA 6,50€/ 1 hodina + 0,20€/1 ha 
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
v KOMÁRNE

kurz začína 29.04. 2019

Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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Váš regionálny predajca

0908 170 998

www.regionpress.sk
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk R A D O S Ť  B Y Ť  U  N Á S

Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiff eisen banka

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV 
A NECHAJTE IM ODKAZ 
NA FAN VLAJKE! 

Navštívte hokejovú Roadshow Raiff eisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019 
dňa 4. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., M. R. Štefánika 12 v Nových Zámkoch.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny 
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.

Tešíme sa na vás.

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd   4 26.3.19   16:30
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Záchranári sa čoraz častejšie stre-
távajú so zneužívaním záchrannej 
zdravotnej služby. Takmer jedna 
tretina zo všetkých privolaní je 
neopodstatnená. Pre toho, kto v 
danej chvíli pomoc záchranky sku-
točne potrebuje, to môže mať fatál-
ne následky.

Je fakt, že na neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť má každý z nás nárok 
vždy a za každých okolností. Niekedy 
však ľudia z rôznych príčin nedokážu 
správne zhodnotiť situáciu a záchrannú 
zdravotnú službu si privolajú, hoci je to 
zbytočné. Sú však i takí, ktorí ju zneuží-
vajú vedome.

Kedy volať záchranku?
O tom, kedy je telefonát na tiesňo-

vú linku skutočne odôvodnený hovorí 
hovorkyňa Falck Záchranná Katarína 
Načiniaková. „Človek u ktorého sa pre-
javili zdravotné problémy, tie ho však 
neohrozujú na živote, by mal v prvom 
rade kontaktovať svojho obvodného 
lekára. V prípade, ak sa tieto problémy 
objavili v čase, kedy obvodný lekár už 
neordinuje a pacient sa dokáže sám 
pohybovať, je teda mobilný, navštíviť 
by mal Ambulantnú pohotovostnú 
službu,“ objasňuje. Ambulantná poho-
tovostná služba je otvorená v pracov-
ných dňoch od 16.do 22.hodiny a počas 
víkendu alebo sviatku od 07.do 22.ho-
diny a slúži najmä pre prípady náhlej 
zmeny zdravotného stavu, ktorá bez-
prostredne neohrozuje život. Teda vte-
dy, keď by ste za normálnych okolností 
navštívili všeobecného lekára. Pri váž-
nych stavoch je pacientom k dispozícii 
ústavná pohotovostná služba v nemoc-
niciach známa aj ako urgentný príjem. 
„Záchrannú zdravotnú službu by sme 
mali privolať iba pri život ohrozujúcich 
stavoch. Tými sú napríklad ťažký úraz, 
kolaps s podozrením na zastavenie obe-

hu, možný srdcový infarkt alebo cievna 
mozgová príhoda či ťažké akútne zhor-
šenie chronických ochorení,“ dodáva 
hovorkyňa.

Zneužívanie záchrannej 
zdravotnej služby pacientmi

Jedným z problémov, na ktorý už 
dlhšie upozorňujú nielen záchranári, 
je zneužívanie tiesňovej linky 155 alebo 
112 niektorými pacientmi. „Zdravotníc-
ky záchranár zasahuje pri prípadoch 
akútnej zmeny zdravia, pri život ohrozu-
júcich stavoch. Jeho úlohou nie je pa-
cienta vyliečiť, ale poskytnúť mu bezod-
kladnú odbornú prvú pomoc a previezť 
ho do nemocničného zariadenia,“ uvá-
dza lekár Falck Záchranná Olexander 
Opanasenko. Popisuje, že záchranári sa 
v praxi stretávajú s viacerými spôsobmi 
zneužitia záchrannej zdravotnej služby. 
Niekedy pacient jednoducho nedokáže 
posúdiť svoj zdravotný stav a to, či si 
skutočne vyžaduje zásah rýchlej pomo-
ci. Práve na to sú podľa lekára školení 
operátori tiesňovej linky, ktorí na zákla-
de rozhovoru s pacientom posúdia jeho 
zdravotný stav a podľa potreby vyšlú 
k pacientovi rýchlu pomoc. „Sú však 
aj takí pacienti, ktorí vedia, čo majú 
operátorovi na linke „nadiktovať“ tak, 
aby bol operátor nútený poslať k nim 
zdravotníkov. A tak sa často stane, že 
k zvýšenej teplote, prisatému kliešťovi 
alebo k človeku, ktorý si potrebuje dať 
predpísať lieky a ktorému sa nechce ísť 
mestskou hromadnou linkou k lekáro-
vi, sú privolaní zdravotnícki záchranári, 
ktorí mohli práve v tej chvíli zasahovať 
pri vážnom, život ohrozujúcom stave. 
Pomerne časté sú aj situácie, kedy pa-
cient pri zhoršení svojho zdravotného 
stavu, prevažne pri chronickom ocho-
rení, volá svojmu obvodnému lekárovi 
kvôli tomu, aby sa s ním poradil. Ob-
vodný lekár, namiesto toho, aby pacien-
ta vyšetril vo svojej ambulancii alebo ho 

navštívil doma, mu odporučí zavolať na 
tiesňovú linku,“ hovorí zo svojich skú-
seností Olexander Opanasenko.

Systém obchádzajú aj lekári
Aj samotní lekári niekedy pre pacien-

ta privolávajú sanitku a to výlučne kvôli 
jeho prevozu do nemocnice, čiže aj v prí-
pade, kedy nejde o život ohrozujúci stav, 
počas ktorého musí byť pacient pod 
nepretržitým dozorom zdravotníkov. 
Záchranári sa v teréne s touto situáciou 
stretávajú pomerne často. „V decembri 
sme boli ako posádka rýchlej lekárskej 
pomoci vyslaní k pacientovi, ktorý pri-
šiel na vyšetrenie k svojmu spádovému 
internistovi s nahlásenou bolesťou na 
hrudi. Po príchode nás pacient čakal na 
chodbe, bez akéhokoľvek dozoru, bez 
zavedeného žilového prístupu, pričom 
lekár sa po našom príchode ani neuká-

zal. Tento pacient mal bolesti približne 
týždeň a k svojmu lekárovi prišiel sám 
mestskou hromadnou dopravou. Išlo 
vyslovene len o transport pacienta do 
nemocnice. Po „odvezení“ sa nám muž 
dokonca poďakoval za prevoz a vypýtal 
si naspäť svoju zdravotnú kartu,“ spo-
mína Olexander Opanasenko. 

Zdroj informácií: Falc Záchranná 
a Národný portál zdravia www.npz.sk

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Zneužívanie záchranky sa nám môže vypomstiť

Keď ide o život

Pri možnom srdcovom infarkte neváhajte s privolaním rýchlej lekárskej pomoci. 
foto autor pexels - pixabay

ZDRAVOTNÍCTVO

Záchranku treba volať len v prípade život ohrozujúceho stavu.                                                                         foto autor Renáta Kopáčová

Rozpoznáte príznaky 
srdcového infarktu 
a cievnej mozgovej 

príhody?
Podľa odborníkov je veľmi dôležité, 
aby ľudia vedeli včas rozoznať klinic-
ké príznaky cievnej mozgovej príhody 
a neváhali zavolať lekársku pomoc. 
Medzi jej najbežnejšie príznaky patrí 
náhle oslabenie polovice tela, porucha 
reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulo-
vať či porozumieť reči, náhla porucha 
zraku alebo výpadok zorného poľa, 
prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a 
pocit závratu s poruchou stability, bez 
možnosti stoja alebo chôdze.
V prípade srdcového infarktu či akút-
neho infarktu myokardu je hlavným 
príznakom bolesť na hrudníku. Typic-
ky je lokalizovaná za hrudnou kosťou, 
je zvieravá, tlaková alebo pálivá. Často 
vystreľuje do ramena ľavej hornej kon-
čatiny, krku, sánky, medzi lopatky 
alebo epigastria, čo je oblasť nad ža-
lúdkom. Aj v tomto prípade je podľa 
odborníkov kľúčovým nepodceňovať 
príznaky a okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc. Odporúča sa uprednostniť pri-
volanie rýchlej lekárskej pomoci pred 
individuálnym transportom chorého 
do najbližšieho nemocničného zaria-
denia.

8
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Je fakt, že na neodkladnú zdravot-
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vždy a za každých okolností. Niekedy 
však ľudia z rôznych príčin nedokážu 
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zdravotnú službu si privolajú, hoci je to 
zbytočné. Sú však i takí, ktorí ju zneuží-
vajú vedome.

Kedy volať záchranku?
O tom, kedy je telefonát na tiesňo-

vú linku skutočne odôvodnený hovorí 
hovorkyňa Falck Záchranná Katarína 
Načiniaková. „Človek u ktorého sa pre-
javili zdravotné problémy, tie ho však 
neohrozujú na živote, by mal v prvom 
rade kontaktovať svojho obvodného 
lekára. V prípade, ak sa tieto problémy 
objavili v čase, kedy obvodný lekár už 
neordinuje a pacient sa dokáže sám 
pohybovať, je teda mobilný, navštíviť 
by mal Ambulantnú pohotovostnú 
službu,“ objasňuje. Ambulantná poho-
tovostná služba je otvorená v pracov-
ných dňoch od 16.do 22.hodiny a počas 
víkendu alebo sviatku od 07.do 22.ho-
diny a slúži najmä pre prípady náhlej 
zmeny zdravotného stavu, ktorá bez-
prostredne neohrozuje život. Teda vte-
dy, keď by ste za normálnych okolností 
navštívili všeobecného lekára. Pri váž-
nych stavoch je pacientom k dispozícii 
ústavná pohotovostná služba v nemoc-
niciach známa aj ako urgentný príjem. 
„Záchrannú zdravotnú službu by sme 
mali privolať iba pri život ohrozujúcich 
stavoch. Tými sú napríklad ťažký úraz, 
kolaps s podozrením na zastavenie obe-

hu, možný srdcový infarkt alebo cievna 
mozgová príhoda či ťažké akútne zhor-
šenie chronických ochorení,“ dodáva 
hovorkyňa.

Zneužívanie záchrannej 
zdravotnej služby pacientmi

Jedným z problémov, na ktorý už 
dlhšie upozorňujú nielen záchranári, 
je zneužívanie tiesňovej linky 155 alebo 
112 niektorými pacientmi. „Zdravotníc-
ky záchranár zasahuje pri prípadoch 
akútnej zmeny zdravia, pri život ohrozu-
júcich stavoch. Jeho úlohou nie je pa-
cienta vyliečiť, ale poskytnúť mu bezod-
kladnú odbornú prvú pomoc a previezť 
ho do nemocničného zariadenia,“ uvá-
dza lekár Falck Záchranná Olexander 
Opanasenko. Popisuje, že záchranári sa 
v praxi stretávajú s viacerými spôsobmi 
zneužitia záchrannej zdravotnej služby. 
Niekedy pacient jednoducho nedokáže 
posúdiť svoj zdravotný stav a to, či si 
skutočne vyžaduje zásah rýchlej pomo-
ci. Práve na to sú podľa lekára školení 
operátori tiesňovej linky, ktorí na zákla-
de rozhovoru s pacientom posúdia jeho 
zdravotný stav a podľa potreby vyšlú 
k pacientovi rýchlu pomoc. „Sú však 
aj takí pacienti, ktorí vedia, čo majú 
operátorovi na linke „nadiktovať“ tak, 
aby bol operátor nútený poslať k nim 
zdravotníkov. A tak sa často stane, že 
k zvýšenej teplote, prisatému kliešťovi 
alebo k človeku, ktorý si potrebuje dať 
predpísať lieky a ktorému sa nechce ísť 
mestskou hromadnou linkou k lekáro-
vi, sú privolaní zdravotnícki záchranári, 
ktorí mohli práve v tej chvíli zasahovať 
pri vážnom, život ohrozujúcom stave. 
Pomerne časté sú aj situácie, kedy pa-
cient pri zhoršení svojho zdravotného 
stavu, prevažne pri chronickom ocho-
rení, volá svojmu obvodnému lekárovi 
kvôli tomu, aby sa s ním poradil. Ob-
vodný lekár, namiesto toho, aby pacien-
ta vyšetril vo svojej ambulancii alebo ho 

navštívil doma, mu odporučí zavolať na 
tiesňovú linku,“ hovorí zo svojich skú-
seností Olexander Opanasenko.

Systém obchádzajú aj lekári
Aj samotní lekári niekedy pre pacien-

ta privolávajú sanitku a to výlučne kvôli 
jeho prevozu do nemocnice, čiže aj v prí-
pade, kedy nejde o život ohrozujúci stav, 
počas ktorého musí byť pacient pod 
nepretržitým dozorom zdravotníkov. 
Záchranári sa v teréne s touto situáciou 
stretávajú pomerne často. „V decembri 
sme boli ako posádka rýchlej lekárskej 
pomoci vyslaní k pacientovi, ktorý pri-
šiel na vyšetrenie k svojmu spádovému 
internistovi s nahlásenou bolesťou na 
hrudi. Po príchode nás pacient čakal na 
chodbe, bez akéhokoľvek dozoru, bez 
zavedeného žilového prístupu, pričom 
lekár sa po našom príchode ani neuká-

zal. Tento pacient mal bolesti približne 
týždeň a k svojmu lekárovi prišiel sám 
mestskou hromadnou dopravou. Išlo 
vyslovene len o transport pacienta do 
nemocnice. Po „odvezení“ sa nám muž 
dokonca poďakoval za prevoz a vypýtal 
si naspäť svoju zdravotnú kartu,“ spo-
mína Olexander Opanasenko. 

Zdroj informácií: Falc Záchranná 
a Národný portál zdravia www.npz.sk

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Zneužívanie záchranky sa nám môže vypomstiť

Keď ide o život

Pri možnom srdcovom infarkte neváhajte s privolaním rýchlej lekárskej pomoci. 
foto autor pexels - pixabay

ZDRAVOTNÍCTVO

Záchranku treba volať len v prípade život ohrozujúceho stavu.                                                                         foto autor Renáta Kopáčová

Rozpoznáte príznaky 
srdcového infarktu 
a cievnej mozgovej 

príhody?
Podľa odborníkov je veľmi dôležité, 
aby ľudia vedeli včas rozoznať klinic-
ké príznaky cievnej mozgovej príhody 
a neváhali zavolať lekársku pomoc. 
Medzi jej najbežnejšie príznaky patrí 
náhle oslabenie polovice tela, porucha 
reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulo-
vať či porozumieť reči, náhla porucha 
zraku alebo výpadok zorného poľa, 
prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a 
pocit závratu s poruchou stability, bez 
možnosti stoja alebo chôdze.
V prípade srdcového infarktu či akút-
neho infarktu myokardu je hlavným 
príznakom bolesť na hrudníku. Typic-
ky je lokalizovaná za hrudnou kosťou, 
je zvieravá, tlaková alebo pálivá. Často 
vystreľuje do ramena ľavej hornej kon-
čatiny, krku, sánky, medzi lopatky 
alebo epigastria, čo je oblasť nad ža-
lúdkom. Aj v tomto prípade je podľa 
odborníkov kľúčovým nepodceňovať 
príznaky a okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc. Odporúča sa uprednostniť pri-
volanie rýchlej lekárskej pomoci pred 
individuálnym transportom chorého 
do najbližšieho nemocničného zaria-
denia.

9
SLUŽBY

07
-0

01
6

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok

  

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

VIZITKY
0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018

0907 652 710
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY: IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€
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Začínate od apríla podnikať? Ne-
zabudnite, že od 1. apríla 2019 
štartuje projekt eKasa. Od tohto 
dňa sa musia k systému pripojiť 
všetky novovzniknuté prevádzky, 
všetky ostatné postupne od apríla 
do júla 2019. Od 1. júla 2019 už ne-
bude možné na evidenciu tržieb 
používať elektronické registračné 
pokladnice.

Podnikatelia, ktorým vznikne povin-
nosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 
2019, sú povinní používať na evidenciu 
tržieb iba pokladnice pripojené on-line 
na finančnú správu. O pridelenie kódu 
pokladnice pre eKasu už môžu podnika-
telia žiadať. Finančná správa zverejňuje 

postup, ktorým sa budú pri podávaní 
žiadostí riadiť.

Už môžete žiadať
o pridelenie kódu

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elek-
tronickú registračnú pokladnicu, bude 
musieť mať pridelený kód eKasa klient. 
Od polovice marca môže podať žiadosť 
o pridelenie kódu, v ktorej zároveň 
požiada o zrušenie starého daňového 
kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. 
Formuláre súvisiace s agendou eKasa 
sa mu zobrazia v osobnej internetovej 
zóne. Následne si stiahne autentifikač-
ný a identifikačný takzvaný inicializač-
ný balíček. Vyberie si typ a model onli-
ne registračnej pokladnice zo zoznamu 

certifikovaných, nahrá do nej inicia-
lizačný balíček a bude môcť evidovať 
tržbu. Podnikatelia, ktorí majú záujem 
už teraz sa online pripojiť na finančnú 
správu a zasielať pokladničné doklady, 
si môžu zriadiť virtuálnu registračnú 
pokladnicu. Finančná správa sama za-
bezpečí, aby virtuálna registračná pok-
ladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky 
nové zákonné požiadavky.

Čo ak nemáte internetový signál?
Podnikatelia, ktorí budú mať pre-

vádzky na miestach, ktoré nie sú po-
kryté internetovým signálom, musia po 
pridelení kódu pokladnice eKasa klient 
podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo 
zasielania údajov z on - line registračnej 
pokladnice do systému eKasa. Formu-
lár nájdu v osobnej internetovej zóne v 

Katalógu formulárov. Ak daňový úrad 
vydá rozhodnutie o povolení odkladu, 
dátové správy uložené v chránenom 
dátovom úložisku bude podnikateľ 
povinný odosielať do systému eKasa 
najneskôr do 30 dní. Kompletný postup 
sprevádzaný grafickými ukážkami náj-
du všetci podnikatelia priamo na portáli 
finančnej správy v časti eKasa - podni-
katelia.

Finančná správa si od zavedenia eKa-
sy sľubuje zníženie daňovej medzery 
na DPH v sektoroch hotely, reštaurácie, 
kaviarne, v sektore maloobchodu a slu-
žieb o 15 percent.

Informácie poskytla 
Finančná správa Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Podnikatelia môžete žiadať o pridelenie kódu pre eKasu 

Štartuje projekt eKasa

ilustračné foto                                                                                       zdroj nosheep-pixabay

FINANCIE

Rada pre súčasných podnikateľov:
Pre všetkých súčasných podnikateľov je 
online napojenie na finančnú správu do 
1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných 
podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už 
evidovali tržby, alebo súčasných podni-
kateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 
novú prevádzku, respektíve budú chcieť 
novú pokladnicu do existujúcej prevádz-
ky. Všetci títo môžu od apríla do konca 
júna aj naďalej používať elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo sa môžu 
rozhodnúť pre používanie virtuálnej 

registračnej pokladnice. Podnikatelia, 
ktorí v súčasnosti používajú elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
registračnú pokladnicu, môžu začať pou-
žívať on - line registračné pokladnice ke-
dykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní 
sú ich používať až najneskôr od 1. júla. 
Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí 
sú povinní evidovať tržby podľa zákona 
č. 289/2008 Z. z., musia používať výluč-
ne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on 
- line registračné pokladnice, ako aj vir-
tuálne registračné pokladnice.

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Začínate od apríla podnikať? Ne-
zabudnite, že od 1. apríla 2019 
štartuje projekt eKasa. Od tohto 
dňa sa musia k systému pripojiť 
všetky novovzniknuté prevádzky, 
všetky ostatné postupne od apríla 
do júla 2019. Od 1. júla 2019 už ne-
bude možné na evidenciu tržieb 
používať elektronické registračné 
pokladnice.

Podnikatelia, ktorým vznikne povin-
nosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 
2019, sú povinní používať na evidenciu 
tržieb iba pokladnice pripojené on-line 
na finančnú správu. O pridelenie kódu 
pokladnice pre eKasu už môžu podnika-
telia žiadať. Finančná správa zverejňuje 

postup, ktorým sa budú pri podávaní 
žiadostí riadiť.

Už môžete žiadať
o pridelenie kódu

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elek-
tronickú registračnú pokladnicu, bude 
musieť mať pridelený kód eKasa klient. 
Od polovice marca môže podať žiadosť 
o pridelenie kódu, v ktorej zároveň 
požiada o zrušenie starého daňového 
kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. 
Formuláre súvisiace s agendou eKasa 
sa mu zobrazia v osobnej internetovej 
zóne. Následne si stiahne autentifikač-
ný a identifikačný takzvaný inicializač-
ný balíček. Vyberie si typ a model onli-
ne registračnej pokladnice zo zoznamu 

certifikovaných, nahrá do nej inicia-
lizačný balíček a bude môcť evidovať 
tržbu. Podnikatelia, ktorí majú záujem 
už teraz sa online pripojiť na finančnú 
správu a zasielať pokladničné doklady, 
si môžu zriadiť virtuálnu registračnú 
pokladnicu. Finančná správa sama za-
bezpečí, aby virtuálna registračná pok-
ladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky 
nové zákonné požiadavky.

Čo ak nemáte internetový signál?
Podnikatelia, ktorí budú mať pre-

vádzky na miestach, ktoré nie sú po-
kryté internetovým signálom, musia po 
pridelení kódu pokladnice eKasa klient 
podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo 
zasielania údajov z on - line registračnej 
pokladnice do systému eKasa. Formu-
lár nájdu v osobnej internetovej zóne v 

Katalógu formulárov. Ak daňový úrad 
vydá rozhodnutie o povolení odkladu, 
dátové správy uložené v chránenom 
dátovom úložisku bude podnikateľ 
povinný odosielať do systému eKasa 
najneskôr do 30 dní. Kompletný postup 
sprevádzaný grafickými ukážkami náj-
du všetci podnikatelia priamo na portáli 
finančnej správy v časti eKasa - podni-
katelia.

Finančná správa si od zavedenia eKa-
sy sľubuje zníženie daňovej medzery 
na DPH v sektoroch hotely, reštaurácie, 
kaviarne, v sektore maloobchodu a slu-
žieb o 15 percent.

Informácie poskytla 
Finančná správa Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Podnikatelia môžete žiadať o pridelenie kódu pre eKasu 

Štartuje projekt eKasa

ilustračné foto                                                                                       zdroj nosheep-pixabay

FINANCIE

Rada pre súčasných podnikateľov:
Pre všetkých súčasných podnikateľov je 
online napojenie na finančnú správu do 
1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných 
podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už 
evidovali tržby, alebo súčasných podni-
kateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 
novú prevádzku, respektíve budú chcieť 
novú pokladnicu do existujúcej prevádz-
ky. Všetci títo môžu od apríla do konca 
júna aj naďalej používať elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo sa môžu 
rozhodnúť pre používanie virtuálnej 

registračnej pokladnice. Podnikatelia, 
ktorí v súčasnosti používajú elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
registračnú pokladnicu, môžu začať pou-
žívať on - line registračné pokladnice ke-
dykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní 
sú ich používať až najneskôr od 1. júla. 
Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí 
sú povinní evidovať tržby podľa zákona 
č. 289/2008 Z. z., musia používať výluč-
ne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on 
- line registračné pokladnice, ako aj vir-
tuálne registračné pokladnice.

76
-0

00
8
















































NZ19-13 strana- 12

32
-0

03
1

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Práca 
v Českej 
republike 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO
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VÝBORNÉ  
PLATOVÉ 

PODMIENKY

+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

VODIČ VZV
ZVÁRAČ CO2
ELEKTRIKÁR

OPERÁTOR VÝROBY

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 

VÝROBY

         

 
          

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:


