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Týždenne do 40 560 domácností

47-013

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, PRÁCA, STAVIAME

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

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

Prijmeme
operátorov/ky skladu
na 2 zmeny TPP v NR.

Mzda od 714€-858€/
brutto/mes + príplatky
podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, SL 3,83€
/deň alebo strava.

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

05 DOMY / predaj

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

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: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim Haki lešenie 0911 113
727

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám ročného živého býka
0940853290

0907 652 710

11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligonku 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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Po viac ako 35 ročnej praxi vo
svete médií asi prvý raz verejne
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac
na Prešov, mesto, ktoré mám v pamäti zážitkov z detstva zafixované
pod heslom Sigord, Solivar a fajn
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných
mladých, mesto dobrých srdečných
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti.
Som smutný.

nehanebne nám odkazujú – „voľte
nás, my budeme odteraz iní, zabudnite na minulosť, žijeme prítomnosťou a
budúcnosťou“. A mávajú heslami o novom smere ako dôstojný otec v chráme
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odovzdávajú obete. Ľudských tragédií akosi neubúda a dôvodov na radosť a poMyslím však aj na psí útulok v kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej to býva v smutných časoch. Advent by
obety – životov troch žien, ktoré zapla- predsa nemal byť smutný, ale pokojný
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré.
Aj z toho som smutný. A o nič menej z Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolátragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo va nepozornosť a tá zas a opäť iba nea je v týchto časoch. Vnímam však po- šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!
a schopných pomáhať, darovať to, čo
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú
Všetkým pozostalým, priateľom aj
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. príbuzným obetí nešťastí na
To ten smútok trochu vyvažuje.
Slovensku, vyjadrujeme
z nášho vydavateľstva
Na druhej strane - sú medzi nami úprimnú sústrasť a vyaj takí, ktorí myslia iba na seba, na prosujeme dostatok síl.
svoju moc, postavenie, majetok, na to, Váš smútok zdieľame s
aby toho mali čo najviac, napriek cti, vami.
napriek zákonu, napriek všetkému a
všetkým. To už sa osobný smútok mení
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Prijmem
Prijmeme

Do nového tímu
hľadáme zamestnancov
na TPP v Trenčíne do inovatívneho
automob. závodu. Práca na 3 zmeny.

Mzda od 690€-860€/brutto/mes + rôzne zamestnanecké výhody a benefity,
strava iba za 0,70€.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
85_0829

04 BYTY / prenájom

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

451190008-49

03 BYTY / predaj

Smutné časy

Prijmem
Prijmeme

45-0027

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

Najčítanejšie regionálne noviny

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

451190008-49
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TO19-50 strana-

splátky od 98 €
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63-0191

balkóny
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, PRÁCA
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topolciansko@regionpress.sk

Vydavateľ:
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

    
   

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

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

INZERCIA
Ľubomír Žaťko

0905 719 135

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou,
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany,
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice,
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce,
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice,
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina,
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bošany, Biskupice,
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice,
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce,
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž,
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany,
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince,
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča,
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda,
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany

85 081Ō

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl 0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.560 domácností)

  
ĪòʋŔɭơǿʠŹȶʽȥǫɽȶȟɽʋɭơʋȶȍɢŔȥǫ¡Ŗɭǫʠ
ȇʋȶɭŖǿơʠ˙ʁơɽʍɭȶȇȶʽȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇȶʠʽࢱèŔ࢚
ȇʡɽȇʠࡲ¡ɭ˖ơȍȶǿʠ˙ơƃǠȶƎǭƎȶ˖ŔǠɭŔȥǫƆǫŔŔŹˊ
˖ŔɭȶŹǫȍŔȥŔƎȶȟŖƃȥȶɽʍŔƎȶȟŔȟŖȟŔȟȇʠ
ȇʋȶɭŖɭȶʽȥŔȇȶɢȶʋɭơŹʠǿơȶɢŔʋơɭʠࡲࢧơŹˊɽȶȟ
ȟȶǠȍŔȶɢŔʋɭȶʽŔʍʽȍŔɽʋȥʡȟŔȟʠ˖ŔʋŔȇˋɢɭǭ࢚
ɽɢơʽȶȇ ŔŹˊ ɽȟơ ˖ ʋȶǠȶ ʽˊ˙ǫȍǫࡲ ¥ơʋɭơŹŔ ȟǫ
ʽǫŔƃࡲòɢȶȇȶǿȥˋȟɽʽơƎȶȟǭȟŹˊɽȶȟ˖ȶɽʋŔȍŔ
ƎȶȟŔࡲࢨ
ĪèŔȇʡɽȇʠʠ˙ȟŖȟơࠁࠂʋǫɽǭƃɽȍȶʽơȥɽȇˋƃǠ
˙ǫơȥȇʋȶɭƢɢɭŔƃʠǿʡŔȇȶȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇˊࡲ<Ŕȍʁǫơ
ɢɭŔƃʠǿʡʽqȶȍŔȥƎɽȇʠöʽŔǿƆǫŔɭɽȇʠŔ¥ơȟơƃȇʠࡲ
¶ƎƃǠŖƎ˖Ŕǿʡ ȶƎ ɽʽȶǿǫƃǠ Ǝơʋǭ ȟŔȥ˙ơȍȶʽ ȶƎ
ɽʽȶǿǫƃǠɭȶƎǭȥࡲ¥ǫơɢɭơʋȶ˙ơŹˊƃǠƃơȍǫǉʠȥǌȶ࢚
ʽŔʍɽʋȶʽȇˊȇǫȍȶȟơʋɭȶʽȶƎɽʽȶǿǫƃǠȥŔǿŹȍǫ˙ʁǭƃǠ
ȶȥˊƆŔɽʋȶȥơȟŔǿʡȥŔʽˋŹơɭࡲĪɭơǌǫȷȥơǿơȟŖȍȶ
ɢɭŖƃơࡲ ĪȍŖƎŔ ɽŔ ǠɭƎǭ ʁʋŔʋǫɽʋǫȇŔȟǫ ȶ ȥǭ˖ȇơǿ
ȥơ˖ŔȟơɽʋȥŔȥȶɽʋǫ Ŕȍơ ȍơȥ ɢɭơʋȶ ˙ơ ʽʁơʋƃǫ ʽ
ʋˋƃǠʋȶǠȍŔƎȶʽˋƃǠƎȶȍǫȥŖƃǠŹȶȍǫȥʡʋơȥǭǠȒŔƎŔʍ
ɽǫɢɭŖƃʠʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭࡲŔȇɽǫȥǫơȇʋȶȟˊɽȍǭ˙ơ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇˊƃǠȶƎǫŔƎȶèŔȇʡɽȇŔŹȶǠŔʋȥʡʍ
ǿơȥŔȶȟˊȍơࡲ-ǠȶƎǫŔʋŔȟŔŹˊɢɭơ˙ǫȍǫࡲĪɢɭǫơ࢚
ȟơɭơ˖ŔɭȶŹǫŔࠅ߿ơʠɭȥŔƎơȩࡲáȶȍȶʽǫƃŔ˖ȶʽʁơʋ࢚
ȇˋƃǠ ɽȍȶʽơȥɽȇˋƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ʽࢱ èŔȇʡɽȇʠ
ɽʡ ˙ơȥˊ ˖ ʽˋƃǠȶƎȥƢǠȶ òȍȶʽơȥɽȇŔࡲ öʋʽɭʋǫȥŔ
˖ࢱʋˋƃǠʋȶ˙ǫơȥȟŖƎơʋǫȟȍŔƎʁǫơŔȇȶࠀࠄɭȶȇȶʽࡲ
áȶƆŔɽ ʋȶǠȶ Ŕȇȶ ɽȶȟ Źȶȍ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋȶȟ
ɽȶȟɽʋɭơʋȶȍŔǿȟŔȥ˙ơȍɽȇˋɢŖɭ˖ȶòʽǫƎȥǭȇŔȇƎơ
ɢɭŔƃȶʽŔȍǫ Ŕȇȶ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫŔ ȶŹŔǿŔ ɭȶƎǫƆǫŔࡲ
òʋɭǫơƎŔȍǫɽŔȥŔƎʽȶǿʋˋ˙ƎȩȶʽƢʋʠɭȥʠɽˊŔʽǫƎơȍǫ
ɽŔȍơȥȥŔƃǠʽǭȒʠȇơƑɽŔȟơȥǫȍǫʠȇȍǫơȥʋŔࡲáȶ࢚
ʋȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȍǫɢɭŔƃȶʽŔʍʽࢱʋȶȟǫɽʋȶȟƆŔɽơ
ŔŹˊ ȟȶǠȍǫ Źˊʍ ƎʽŔ ʋˋ˙Ǝȥơ ƎȶȟŔ ɽɢȶȍȶƆȥơࡲ

   

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.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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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ˋȟ Źȶȍǫ ȶŹŔǿŔ ʽ èŔȇʡɽȇʠ ȶ ƎȶȟŖƃȥȶɽʍ Ŕ
ȟȍŔƎʁǭƃǠɽʡɭȶƎơȥƃȶʽɽŔɽʋŔɭŔȍࠀࠄ࢚ɭȶƆȥˋɽˊȥࡲ
þǫơʋȶ ɢɭǭŹơǠˊ ʋǫɽǭƃȶȇ ɭȶƎǭȥ ɽʡ ȥŔʁȶʠ
˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍȶʠŔǿȇơƑǫƃǠʽȍŖƎȥʠƃŔɽʋɭŔȥŔ
ɭȶȇˊɢɭơǠȍǫŔƎŔࡲ

   
ơƑɽȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȶȍ˖Ŕȍȶ˙ǫʍɽʋɭŔȥʠŁč7|
ʽơƎơȍɽȶȟ˙ơʋȶʋȶŹʠƎơǿơƎȥŔ˖ȟȶǿǫƃǠɢɭǫ࢚
ȶɭǭʋࡲ -Ǡƃơȍ ɽȶȟ ƎŔʍ Ǝȶȇȶɢˊ ʋǭȟ ȥŔǿɽƃǠȶɢ࢚
ȥơǿʁǭƃǠ ȒʠƎǭ ˖ ɭơǌǫȷȥȶʽ ŔŹˊ ƎȶȇŖ˖Ŕȍǫ ʽɭŖʋǫʍ
Ǝȶ ʽʁơʋȇˋƃǠ ƆŔɽʋǭ òȍȶʽơȥɽȇŔ ˙ǫʽȶʋ ɢɭŖƃʠ
Ŕ ɢȶƎɢȶɭʠ ɭȶƎǭȥࡲ ¥Ŕʁǫ ơˉɢơɭʋǫ ȥŔʽɭǠʠǿʡ
˖ȟơȥǫʍ ˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǫơ ɽȍʠ˙ǫơŹ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫࡲ
áɭǭɽɢơʽȶȇ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫ ȟʠɽǭ ǭɽʍ ɢɭǫŔȟȶ
ɢŔƃǫơȥʋȶʽǫȥǫơɢȶɽȇˊʋȶʽŔʋơȒȶʽǫɽȍʠ˙ǫơŹࡲáŔ࢚
ƃǫơȥʋɽǫʽˊŹơɭǫơƆǫǠȶǫȥʽơɽʋʠǿơƎȶƎȶȟȶʽŔ
ɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠ ɽȍʠ˙ǫơŹ Ŕ Ǝȶ ȇʋȶɭƢǠȶ ȇȶȥȇɭƢʋ࢚
ȥơǠȶ ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔ ŔȍơŹȶ ȥǭȟ ʠǠɭŔƎǭ ƎȶȟŖƃʠ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇʡɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍࡲĪǫŔƃ˖Ǝɭȶǿȶʽˋȟ
˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǭȟ Ǝȶƃǫơȍǫȟơ Ŕǿ ˖ʽˋʁơȥǫơ ɢȍŔʋȶʽ
ʽ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇˋƃǠ ɽȍʠ˙࢚
ŹŖƃǠȇʋȶɭƢǿơȥŔǿƎȼȍơ˙ǫ࢚
ʋơǿʁǭȟȇɭȶȇȶȟŔŹˊɽȟơ
ȟȶʋǫʽȶʽŔȍǫ ʋǫɽǭƃȇˊ ȥŔ࢚
ʁǫƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ȇ
ȥŖʽɭŔʋʠȥŔòȍȶʽơȥɽȇȶࡲ
Dajte nám šancu postaʽǫʍ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥŔ ȥȶǠˊࡲ
Īǫơȟơ Ŕȇȶ ȥŔ ʋȶ Ŕࢱ ˖Ŗȍơ˙ǭ
ȥŖȟȥŔʋȶȟࡲ
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Lekárske ospravedlnenky

33-0041

V školách sa často hovorí o chorob- na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. dieru v systéme, keď si môže zamestnanec z rôznych pokútnych dôvodov
Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko „vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripišíria rôzne bacily. Je to prakticky ne- sujem vinu iba lekárom, lebo tí by risodstrániteľný problém. Jednak rodičia kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy
kvôli svojej práci posielajú do školy pacienta. Čo ak by bol naozaj chorý?
Isté je, že zamestnávateľ nemá na
deti s chorobou, jednak môže byť žiak
nositeľom choroby bez vonkajších rozdiel od súdov možnosti zisťovať skuznakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu točné príčiny chýbania. V školách je to
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre- o to citlivejšie, že časté suplovanie je
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša finančne nákladné, narúša výchovnovyučovanie, keďže škola musí suplovať -vzdelávací proces, ba preťažuje supluza chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá- júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si
sa opakuje tento problém v jesennom či navyknú na voľnejší režim počas časv predvianočnom čase.
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v
Žiakom môžu do určeného počtu učive, ktoré sa v návaloch a bez dôkladdní napísať ospravedlnenky rodičia. nej fixácie doberá po príchode chýbajúAj z dôvodu choroby. Takáto možnosť ceho učiteľa.
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj
Najlepšie je byť zdravý a nepokúlekárske ospravedlnenia, ktoré nie je šať choroby vyhováraním sa na ne.
zložité dostať. Neraz som počul a zažil Isté však je, že v súčasných poveterprípady, keď bolo zneužité lekárske nostných výkyvoch sa choroby budú
ospravedlnenie aj zamestnancami ško- vyskytovať. Preto by mal jestvovať nely, čo sa však nedá preukázať. Rovnako jaký spôsob eliminácie zneužívania lepočúvame aj o rôznych zneužívaniach károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako
lekárov pri marení súdnych procesov kompenzovať opodstatnené chýbania
alebo pri problémoch na pracovisku: učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má sledky na výchovno-vzdelávací proces,
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave- za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ však nemá možnosti urobiť opatrenia,
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, ktoré by predchádzali škodám z častéže lekár neraz dá potvrdenie iba za náv- ho, aj odôvodneného, chýbania.
števu ambulancie, neraz udelí práce» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
neschopnosť pre triviálny problém, ba
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Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Inštitút výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých predstavuje vážny
a výrazný zásah do práv rodičov a maloletých detí.
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je upravený v Civilnom mimosporovom poriadku a vo vyhláške,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Výkon rozhodnutia je postup,
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto
konanie možno začať dvoma spôsobmi, a to na návrh alebo i bez návrhu.
Predpokladom na začatie vykonávacieho konania vo veciach maloletých
je existencia právoplatného a vykonávateľného rozhodnutia. Miestne príslušným súdom na rozhodovanie je súd,
v obvode ktorého má maloletý bydlisko, čiže všeobecný súd dieťaťa.
Miestna príslušnosť súdu môže byť
prenesená aj na iný súd, ale len v prípade ak je to v záujme maloletého.
Účastníkom konania je presne zákonom vymedzený okruh osôb, ktorými
sú maloleté dieťa, prípadne deti, povinný a oprávnený. V návrhu musí byť
označený oprávnený a musí sa uviesť
taktiež aj osoba povinného, ktorá nerešpektuje rozhodnutie súdu. V konaniach, v ktorých je maloleté dieťa účastníkom, sú súdy povinné zisťovať názor
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje
existenciu ospravedlniteľných dôvodov neplnenia rozhodnutia zo strany
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťovaním názoru maloletého a súčinnosťou orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu
je pôsobiť na povinného, oprávneného
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej
dohode.
Po preskúmaní dôvodov nepodrobovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí,
či vydá uznesenie o nariadení výkonu
rozhodnutia, alebo návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietne. V
danej veci rozhoduje súd uznesením.
V prípade vydania uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje
sa jeho doručenie povinnému, ale je
vykonateľné okamžite jeho vydaním.
Súd môže následne vykonať úkony
a opatrenia mediačného a zmierovacieho charakteru. Z toho vyplýva, že po
vydaní uznesenia o nariadení výkonu
rozhodnutia a súčasne s vydaním tohto uznesenia môže súd smerovať svoje
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému
splneniu povinnosti.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Posledná šanca

» Ján Košturiak

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺
Chcete svojich blízkych obdarovať originálnym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú
bublaninu podľa „šéfkuchára s čapicou“ Marcela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept,
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť,
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite oceníte aj pri varení tradičných jedál. Budete prekvapení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok
a úsmev na tvári.

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150
percent. Uteká nám vlak a máme asi poslednú šancu, aby sme sa nestali ekonomickou a vzdelanostnou dierou Európy,
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z východného Slovenska a ročne odchádza
30 tisíc našich detí študovať do zahraničia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie,
namiesto toho, aby začali odborne diskutovať o skutočných trendoch a víziách.
Ak porovnávame dnešný svet s
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky,
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zásadne menia. Hierarchické štruktúry
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa
menia rozhodovaním a proaktivitou
zdola. Tak, ako sa menia podniky, musí sa
zmeniť aj celá spoločnosť. Potrebujebujeme na to lídrov,, ktorí
sú slušní a vzdelaní.
delaní.
Veľa šancí na zmenu už nebude.

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLOTY, BRÁNY, PLECHY

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0381

Sedeli sme koncom týždňa v inovačnej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek,
ktorý sa vypracoval na najvyššiu pozíciu generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EÚ.
Vracia sa na Slovensko, aby pomohol
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia,
obraciame každé euro, aby sme mohli
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh
a naša krajina vracia desiatky a stovky
nevyčerpaných miliónov eúr na inovácie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje
krytie usmievavého Petra, zmenili logo
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmievavý Peter je ešte horší ako zamračený
Róbert. Klame, zakrýva podvody a hovorí prázdne reči. Už bolo dosť takýchto súdruhov. Potrebujeme úplne iných
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo
svete nepresadí tým, že bude mať najvyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vykrikovať heslá „cudzie nechceme, svoje
si nedáme.“
Dnešný svet je postavený na tom, že
cudzie chceme, radi sa budeme inšpirovať a učiť od iných a to svoje chceme zdieľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb.
Šokovalo ma, že z jedného eura na inovácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ

Slovenčina naša

Nie hosťka, ale hostka.
Nie hrať šachy, ale hrať šach.
Nie chleba, ale chlieb.
Nie ísť na záhradu, ale ísť do záhrady.

Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a riešenia dôležitých oblastí života v tejto krajine,
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť
Slovensko lepším.
Ak chcete teda spríjemniť Vianoce sebe alebo svojim blízkym,
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Richard Sulík

76-0016

46-0192

predseda SaS

TO19-50 strana-

7

03-0213 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

TOPOĽČIANSKO

STAVIAME, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

8
:0(%197432%ģ313(,%0)2>69ģ-ħ
NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

UŠETRILI SME SLOVENSKU

400 MILIÓNOV €!

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO
/SRMIGOSVYTGMIZ]ĤĤMEFI^TIÐRSWĨ

>EWXEZIRMI VS^OV¤HERME R¤ĤLS WTSPSÐR¬LS QENIXOY SPMKEVGLEQM E FMIP]QM KSPMIVQM
SGLVERE SF]ÐENRÀGL āYH° TVIH R¤WMP°Q E FI^TIÐRSWĨ OVENMR] .I TV¤ZSQ OEŁH¬LS
NIHR¬LS ^ Z¤W Z]NWĨ FI^ SF¤Z RE YPMGY ÐM HS TEVOY E ^¤VSZIċ QEĨ MWXSXY ŁI WTSPSÐR¬
HERIWEZ]YŁ°ZEN½RE^EFI^TIÐIRMITSVMEHOYERITYXYN½TSǽH¬VR]QWT·WSFSQRE½ÐX]
Z]ZSPIRÀQTSHRMOEXIāSQETSHZSHR°OSQ4VIXSWQIZ]XZSVMPMWMPRÀX°QSHFSVR°OSZOXSV°
W½ ZÒEOE WZSNIN TVSJIWMSR¤PRIN OEVM¬VI KEVERGMSY ŁI XS W FI^TIÐRSWĨSY TSVMEHOSQ E
SGLVERSY7PSZIRWOEQ]WP°QIZ¤ŁRI

2.

.EVSWPEZ2EÒ

3OVIQXSLXSXIRHVEZLSHRSXITVMFPMŁRI
QMPM¶RSZIYVLRYXMI3Ā%23YTS^SVRMPSENRE
RIXVERWTEVIRXRÀ ZÀFIV FSNSZÀGL SFVRIRÀGL
ZS^MHMIP\^EÒEPĤ°GLQMPM¶RSZIYVEXMIŁ
RETSHS^VMZ¬SFWXEV¤ZERMI(V¤HMSPSO¤XSVSZ
^EZMEGEOSQMPM¶RSZIYV

11

13.

3.

.EVSWPEZ2EÒ

Lukáš Kyselica

Roman Mikulec

Odborník na medzMR¤VSHR½FI^TIÐRSWĨOXSVÀ
T·WSFMPREQMRMWXIVWXZISFVER]EEOSHMTPSQEX
^EWXYTSZEP 7PSZIRWOS Z 7IZIVSEXPERXMGOIN
EPMERGMM 2%83 ETVM)YV¶TWOIN½RMMPoukázal
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých
QEPMQEĨTVSǽXǽVQ]EāYHMEFP°^OIW½ÐEWRIN
vládnej koalícii. /VMXM^SZEP SFVSZWO¬ QENIXO]
Ĥ¬JE ZSNIRWOIN WTVEZSHENWOIN WPYŁF] .¤RE
&EPGMEVE /IÒ YŁ ĤX¤XRE QSG RIZIHIPE EOS
LSQ¤^EWXVEĤMĨHEPEQYSHTSÐ½ZEĨXIPIJ¶RE
^EÐEPELSXVIWXRIWX°LEĨTVIZ]OSRĤXVYSZER½
zámienku. 4S T¤V HċSGL FSP ^FEZIRÀ
SFZMRIRME OXSV¬ FSPS SH ^EÐMEXOY TSWXEZIR¬
REZSHIEFSPSPIRTSQWXSY.¤RE&EPGMEVE^E
XS ŁI 3Ā%23 STEOSZERI YTS^SVċSZEPS RE
TSHS^VMZ¬REHSFYHRYXMISFVSZWO¬LSQENIXOY
.&EPGMEVE.EVE2EÒERI^PSQMPMERMXMIXS½XSO]
E REÒEPIN W SHLSHPER°Q TVIWEH^YNI VMIĤIRME
RE ^ZÀĤIRMI FI^TIÐRSWXM E LSWTSH¤VRILS
REOPEHERMEWTIRME^QMR¤WZĤIXOÀGL

(ZE E TSP VSOE Ĥ¬JSZEP Z]ĤIXVSZEGMIQY X°QY
+SVMPE7SWZSNMQMWTSPYTVEGSZR°OQMTVEGSZEP
RE Z]VMIĤIR° NIHRIN ^ RENZ§ÐĤ°GL OSVYTÐRÀGL
O¤Y^ Z QSHIVRÀGL HINMR¤GL 7PSZIRWOE
OIH] WM .EVSWPEZ ,EĤÐ¤O ^ 4IRX] HSLEHSZEP
TSÐEW HVYLIN (^YVMRHSZIN ZP¤H] W TSPMXMOQM E
ĤX¤XR]QM ½VEHR°OQM SZTP]ZċSZERMI XIRHVSZ E
^¤OE^MIO 1Eǽ¤R 1EVM¤R /SÐRIV WE 0YO¤ĤE
/]WIPMGY F¤P REXSāOS ŁI RE RILS ^FMIVEP
OSQTVSQMXYN½GI QEXIVM¤P] E ,EÐĤ¤OSZM ^
4IRX]T°WEPŁITVEGYNIRENILSSHWXV¤RIR°
Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo
VS^ĤMJVSZEĨ 97& Oā½Ð RE OXSVSQ FSPE GIP¤
nahrávka z Gorily.3GLV¤RMPNYTVIH^RMÐIR°Q
ÐSF]WEWXEPSOIF]WTPRMPVS^OE^ĤTIGM¤PRILS
TVSOYV¤XSVE (YĤERE /SZ¤ÐMOE E SHSZ^HEP NY
RE TVSOYVEX½VY :ÒEOE TV¤GM 0YO¤ĤE /]WIPMGY
NI HRIW 4EZSP 6YWOS WX°LERÀ ^ SFNIHR¤ZO]
ZVEŁH]WZSNINRMIOHENĤINWTSPSÐR°ÐO]^8IPIZ°^MI
1EVO°^E 7MPZMI :SP^SZIN /]WIPMGE RITSHāELSP
XPEOSQ FÀZEP¬LS TSPMGENR¬LS TVI^MHIRXE
8MFSVE+EĤTEVEEI\Ĥ¬JE2%/%4IXVE,VEĤOE

4SÐEWZP¤H]-ZIX]6EHMÐSZINĤ¬JSZEP:SNIRWOIN
WTVEZSHENWOINWPYŁFI:XIH]SHLEPMPRIPIK¤PRI
ĤEJ¤VIRMI E XYRIPSZERMI QENIXOY ZSNIRWOÀGL
XENRÀGL ^E TVZIN ZP¤H] 6SFIVXE *MGE 4SHāE
WTV¤Z]OXSV½Z]TVEGSZEPWSWZSNMQOSPIKSQ
:PEHMQ°VSQ
7YGLSHSPMRWOÀQ
TVMĤPE
ZSNIRWO¤ XENR¤ WPYŁFE S RILRYXIāRSWXM E
EYX¤ Z LSHRSXI RMIOSāOÀGL QMPM¶RSZ IYV
OXSV¬ RIVE^ WOSRÐMPM Z VYO¤GL W½OVSQRÀGL
osôb.'IPÀĤOERH¤PWETVIZEPMPEŁTSÐEWHVYLIN
*MGSZIN ZP¤H] 7QIV REQMIWXS Z]ĤIXVSZERME
VS^OV¤HEÐMIO OXSV¬ WE HMEPM ^E NILS TVZIN
ZP¤H]REWEHMPRE1MOYPGEEKIRXSZOXSV°LS
RENTVZ WPIHSZEPM E RIWO·V TVILāEHEPM NILS
EYXS HS OXSV¬LS QY TSHWXVÐMPM TEQ§ĨSZ½
OEVXY W GMXPMZÀQM ½HENQM 2E ^¤OPEHI XSLXS
Z]JEFVMOSZER¬LS H·OE^Y LS SFZMRMPM ^S
WEFSX¤ŁI 2EOSRMIG QY HEP W½H ^E TVEZHY E
SWPSFSHMP LS 6SQER 1MOYPIG WE ERM TSXSQ
RIZ^HEP FSNE ^E FI^TIÐR¬ E WTVEZSHPMZ¬
7PSZIRWOS OHI ĤX¤X GLV¤RM QENIXSO E ŁMZSX]
NILSSF]ZEXIāSZ

7VHGSQTVIāYH° SHZ¤ŁRITVSXMQEǽM
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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TSHQMIRO] RIWTýċEPM ERM ĤTMÐOSZ¬
ZS^MHP¤ ^EZIHIR¬ Z HIWMEXOEGL OVEN°R
OXSV¬WEYŁSWZIHÐMPMENZFSNSZÀGLSTIV
¤GM¤GL
Ǉ3GIċYNIQVS^LSHRYXMIVEHYTVIZIVINR¬
SFWXEV¤ZERMI :3  S REVMEHIR° ^VYĤIRME
TSWXYTY ^¤OE^O] :3 XÀQ ^VYĤMP XIRXS
XIRHIV OXSVÀ NI ^ R¤ĤLS TSLāEHY SH
^EÐMEXOY RIXVERWTEVIRXRÀ RIJ¬VSZÀ E ĤMXÀ
REQMIVYTVINIHMRÀX]TZS^MHPEǅ
YZMIHSP.EVSWPEZ2EÒ

031190175

2EĤEZ]XVZEP¤TV¤GETVMR¤ĤEWZSNISZSGMI
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil
1MRMWXIVWXZY SFVER] 76 ^VYĤMĨ TSWXYT
zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4.
7XEPS WE XEO TS XSQ EOS RE TSHMZR½ W½ĨEŁ
YTS^SVRMP XMIċSZÀ QMRMWXIV 3Ā%23 .EVSWPEZ
2EÒ 7½ĨEŁR¬ TSHQMIRO] RE SFWXEV¤ZERMI
ZS^MHMIP:8:\OXSV¬TVMTVEZMPVI^SVXSFVER]
TSH ZIHIR°Q 727 FSPM SH ^EÐMEXOY ĤMX¬ RE
QMIVY TVI NIHMR¬LS YGL¤H^EÐE 7TýċEPS MGL
XSXMŁ MFE NIHMR¬ ZS^MHPS 4EVEHS\RI XMIXS

