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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

InZErCIa
0905 719 139
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Kontrolór kvality/ ČR 
Prijímame OPATROVATELKY do Rakúska 
a Nemecka na TPP

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

»Kúpim Jawu,CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné 
alebo len diely. 0949 505 
827

»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»61 ročná dôch. spoľahli-
vá, seriózna hľadá prácu 
na dohodu, resp. brigádu, 
môže byť napr. v obcho-
de, penzione, opatrovanie 
detí a pod. Bývam v SNV. K: 
0908 269 416

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   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Máte DLHY ? Nebojte sa banky, 
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !

Volajte  0905 638 627  finančný obhájca
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 
za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €

Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -

12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Očkovanie je veľmi efektívnym nástrojom 
ako ochrániť spoločnosť pred nákazlivými cho-
robami. Na Slovensku sa povinne očkuje proti 
viacerým chorobám, medzi nimi záškrt, teta-
nus, čierny kašeľ, hepatitída B a osýpky. Podiel 
zaočkovanej populácie je stále nad hranicou 
95% a nad priemerom krajín OECD. Problém 
je, že tento podiel klesá vo všetkých chorobách                                                   
a vo viacerých európskych štátoch. Niekde až tak, 
že hrozí, že v daných štátoch sa začnú šíriť tieto 
nebezpečné choroby. To bude veľmi nebezpečné 
pre niektoré skupiny obyvateľov, najmä pre tých, 
ktorí nemohli byť zaočkovaní kvôli svojim zdra-
votným problémom a ktorých zatiaľ chráni kolek-
tívna imunita.

My v zdravotnom tíme SaS sa domnievame, 
že povinné očkovanie je nevyhnutné. Súčasne 
si uvedomujeme isté riziká. SaS preto vo svojom 
zdravotnom programe chce pomôcť tým, ktorým 
sa vážne a trvalo zhorší zdravotný stav po očko-
vaní. V spolupráci s výrobcami vakcín sa vytvorí 
špeciálny fond, ktorý bude slúžiť 
na odškodnenie týchto pacientov       
a do ktorého budú prispievať 
výrobcovia vakcín. Toto je zod-
povedný prístup, ktorý neberie 
na ľahkú váhu možné riziká oč-
kovania a súčasne vytvára pod-
mienky na udržanie kolektívnej 
imunity.

Povinné očkovanie je nevyhnutné

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS

Vtipy 
týždňa

» Svokra leží na smrteľnej 
posteli, a príde k nej zať s 
fľaškou v ruke a hovorí : 
- Ta co mamo dame kapur-
kovu ? 

» Tehotná blondínka stojí 
pred zrkadlom, hladká si 
bruško a vraví: 
„Len aby bolo moje.“

» Ide chlap s náklaďákom 
po diaľnici, neodhadne 
výšku nákladu a zasek-
ne sa pod mostom. Za 
chvíľu dorazí policajné 
auto, jeden policajt príde 
ku kabíne, v ktorej sedí 
naštvaný šofér a pýta sa: 
- Tak čo pán vodič, 
zasekli ste sa, že? 
- Nie ty vole, veziem most a 
došla mi nafta.

» Sú dva spôsoby, akými 
môže slovenský politik 
prísť o svoju moc. Ten prvý 
– z neba zostúpi Archanjel 
Gabriel a ohnivým mečom 
ho vyženie. Ten druhý – z 
neba zostúpi Archanjel Ga-
briel a ohnivým mečom ho 
vyženie.

» Veľa politikov drží krok s 
módou. Pred každou voľ-
bou mení kabát.

» Poslankyňa napomína 
svojho kolegu:
- Prosím vás, buďte taký 
dobrý a neskáčte mi do 
reči, keď vás prerušujem!

» Prečo majú politici také 
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať diva-
dlo zadarmo!

» Parlamentné voľby budú 
o týždeň neskôr!
Stratila sa disketa s vý-
sledkami.

» - Nemám rád veľa rečí, 
- hovorí šéf parlamentu 
novému poslancovi. - Keď 
kývnem prstom, znamená 
to, že máte prísť ku mne.
- Ani ja nemám rád veľa 
rečí, šéfe. Keď zavrtím hla-
vou, tak to znamená, že 
neprídem.

» Pýtajú sa politika:
- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...

» Aký je rozdiel medzi na-
šou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vy-
mlátiť, inak pomrieme od 
hladu.

     » redakcia

Najčastejšie želania počas vstupu do 
nového roka sú zdravie a  šťastie. A 
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac  
každý sám. 

Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plá-
ny typu – schudnem 20 kg, upravím si 
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky, 
udržím si hladinu krvného cukru bez nut-
nosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa 
žiaľ  väčšinou nesplnia, ak človek výrazne 
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia 
nie je možná bez úpravy pravidelných 
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba 
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorene-
né mnoho rokov, sa môže meniť postupne.

Zlepšenie zdravia má  päť základ-
ných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť 
aktívny minimálne 20-30 minút denne, 
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť 
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je  jed-
no, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie, 
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny 
tréning. 
2. Stravovanie nám dodáva energiu, ži-
viny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy 
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to  
vzostupom hmotnosti, vznikom nových 
ochorení  a zhoršením existujúcich. Den-
ný príjem energie má byť primeraný fyzic-
kej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje 

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov 
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba ener-
gie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov 
asi o 10 percent. 
3. Prispôsobiť sa výživovým odporu-
čeniam – vynechať tučné jedlá, konzu-
movať iba chudé druhy mäsa a mliečnych 
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie 
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červené-
ho mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa  
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do 
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii 
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú 
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne 
sladené nápoje.

Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj 
v rovnakých časových intervaloch, nevy-
nechávať raňajky a nejesť neskoro večer ( 
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa 
vyhýbať jedlu).

Prvé výsledky sa 
dostavujú už po týždni 
a  rozhodujúcim je pre-
konať prvé tri týždne, 
potom už všetky zmeny 
v  prospech zdravia 
idú ľahšie.

Veľa zdravia v roku 2020

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

metabolizmu a výživy

17. 1. 1904 
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad 
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti

Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Tento štát

Eduard Chmelár 
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Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Lebo toto znamená naše volebné 
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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Našli ste si pod vianočným strom-
čekom darček, ktorý sa vám ne-
hodí, či neulahodil vášmu vkusu, 
prípadne nemá správnu veľkosť 
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho 
výmenu či vrátenie. To či uspejete, 
však záleží na dobrej vôli predáva-
júceho.

Mnoho obchodníkov sa snaží zákaz-
níkom vyjsť v ústrety a nevhodný dar-
ček im vymenia za iný tovar, prípadne 
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to 
však ich zákonná povinnosť, pretože 
sa v uvedených prípadoch jedná o bez-

dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v 
kamennom obchode. „To znamená, ak 
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a 
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo 
sa niekomu nepáčil, respektíve bol ne-
vhodný, či duplicitný, predávajúci nie je 
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za 
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo-
vá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste 

istí veľkosťou či inými parametrami to-
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme-
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako 
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z 
minulých období, že niektorí predáva-
júci, predovšetkým obchodné reťazce, 
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v 
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, 
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne-
podliehal reklamácii, prevezmú späť a 
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predá-
vajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto ob-
chodníkovi rád bude vracať a využívať 
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, záro-
veň však dodáva, že kúpou tovaru, teda 
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza 
jeho vlastnícke právo z predávajúceho 
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob 
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ 
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v 
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil prá-
vo na reklamáciu, ak sa v záručnej leho-
te vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide 
o reklamačné konanie,“ upresňuje D. 
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky
Reklamáciu si môžete uplatniť v 

ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané výrob-
ky alebo poskytované služby, alebo u 
určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť. Ak povaha výrobku 
neumožňuje doručiť výrobok predá-
vajúcemu môžete pri uplatnení rekla-
mácie požadovať odstránenie vady na 
mieste, kde sa výrobok nachádza ale-
bo si s predávajúcim dohodnúť spôsob 
prepravy výrobku. Máte tiež právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
vám vznikli v súvislosti s uplatnením 
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe
Nezabudnite, že pri uplatnení re-

klamácie je potrebné doložiť doklad o 
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak 
vám bol vydaný. Predávajúci je povin-
ný pri uplatnení reklamácie vydať vám 
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatne-
ná napríklad elektronickou poštou, 
predávajúci je povinný doručiť vám 
potvrdenie o uplatnení reklamácie ih-
neď, najneskôr však spolu s dokladom 
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí do-
ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.

Lehotu na vybavenie 
reklamácie nie je možné predĺžiť

Predávajúci je povinný vybaviť rekla-
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

nenia. Lehota na vybavenie reklamácie 
začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je 
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po 
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok 
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie pe-
ňazí za reklamovaný výrobok.

Obdobie uplatnenia reklamácie
Ak ste si uplatnili reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, predáva-
júci môže vybaviť reklamáciu zamiet-
nutím len na základe odborného po-
súdenia; bez ohľadu na jeho výsledok 
všetky náklady znáša predávajúci. Ak 
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po 
12 mesiacoch a predávajúci ju zamie-
tol, je povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať 
výrobok na odborné posúdenie (súd-
ny znalec, autorizovaná osoba, urče-
ná osoba). Ak bude odborný posudok 
vo váš prospech, môžete reklamáciu 
uplatniť znova; znova uplatnenú rekla-
máciu nemožno zamietnuť. Náklady 
odborného posúdenia ako aj všetky 
ostatné súvisiace účelne vynaložené 

náklady znáša predávajúci. Predáva-
júci je povinný vám uhradiť do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisia-
ce náklady.

Nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak 
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad 
v internetovom obchode. Vtedy máte 
povinnosť uplatniť si právo na odstú-
penie od zmluvy písomne, v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uza-
tvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v 
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
„Po doručení oznámenia o odstúpení 
od zmluvy je predávajúci povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa doručenia oznámenia vrá-
tiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 
neho prijal na základe zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných 
nákladov a poplatkov. Na druhej stra-
ne, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 
tovar späť alebo ho odovzdať predávajú-
cemu. Internetový predajca je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže 
si ani dávať podmienky, napríklad také, 
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Kr-
košová. Zároveň pripomína, že ide len o 
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo 
výlučne pomocou prostriedkov diaľko-
vej komunikácie akými sú napríklad ko-
munikácia prostredníctvom internetu, 
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzá-
jomného kontaktu medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak 
bol tovar zakúpený priamo v prevádz-
karni – kamennom obchode.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie 
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode. 

foto autor PhotoMIX-Company pixabay

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.               
foto autor Mediamodifier pixabay

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

UPOZORNENIE 
Žiadny právny predpis nepriznáva 
spotrebiteľovi nárok na bezdôvod-
né vrátenie tovaru, zakúpeného v 
takzvanom kamennom obchode - 
prevádzkarni. Ak predávajúci takúto 
možnosť, prípadne možnosť výmeny 
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi 
ponúka, činí tak nad rámec svojich 
povinností. Nárok na bezdôvodné 
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je 
právne vymáhateľný. Zaplatením za 
tovar v kamennom obchode sa spot-
rebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov 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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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Sme najaktívnejšie 
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