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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

Tak ich tu máme

Zrušenie prevádzky
Zľava na všetok tovar

Bez exekúcii
INFO:

-30%

0915 896 536

KANCELÁRIE:
Komárno
Štúrovo
Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda
vo februári

Akcia platí do 26.2.2020

59-0011

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. 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 darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Cyrilometodská 8, Nové Zámky

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

(pri autobusovej stanici)

S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

KNIHY

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

786%29

17 EUR/kus

za 25€ ročne

(38 programov SK, CZ, HU)

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

novozamocko@regionpress.sk
76-0013

Výročia a udalosti
William Herschel objavil mesiace Titania
a Oberon planéty Urán.

>%(2

031190175

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

ZNOVUVYTLAČENIE

0907 779 018
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+ poštovné

„JASNOVIDKA Izabella Csabaiová„

v slovenčine i v maďarčine
ZAKÚPTE si ju s venovaním na jej adrese: G. Bethlena 28, NZ
Každý deň: 8:30 - 9:30 hod. alebo cez SMS s Vaším menom a adresou
na dobierku tel.č.: 0907 038 231, www.euline.sk
Prezrite YOUTUBE pod mojím menom + môj FACEBOOK

76-0126
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ANTÉNY - SATELITY
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ˇ HRACIEK
ˇ
NOVA´ PREDAJNA
Podzámska 34,NOVÉ ZÁMKY

Príďte nás
na�štíviť !
Ku každému
nákupu

���Č��

76-0010

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,
11. 1. v roku 1787

začiatok

781200011

Nebudem tu ja a teraz mudrovať,
všetko podstatné, čo mám na srdci, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním 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 vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

čínsky obchod

76-0004

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“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

85_0023

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

NOVÝ

76-0003
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Redakcia:

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk
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Vtipy

     

»Ide Detvanec do neba a
vidí pred bránou samé veľké hodiny a opýta sa:
- Čo je to?
Podíde k nemu svätý Peter
a hovorí:
- To sú naše nebeské hodiny klamstva. Každý má
jedny a keď ten, komu patria, zaklame, ručička sa pohne o jedno miesto.
- Fíha, koho sú tieto?
- Tieto patria Márii Terézii.
Nikdy sa nepohli.
- Wow. A koho sú tieto?
- Tieto sú Abrahama Lincolna. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj
hodiny niektorých našich
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používame ich v kanceláriách ako
ventilátor.
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INZERCIA

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr

»Veľa politikov drží krok s
módou. Pred každou voľbou mení kabát.

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr
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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

Vox populi

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1

„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdávam práva haniť či chváliť dianie na politickej scéne za uplynulé štyri roky.“
Erik Pančík - Čierny Balog

  %  )'    

Výročia a22.10.19
udalosti
14:46

13. 1. 1928

– narodil sa Karol Machata, slovenský herec († 2016).

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

»Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!
52-0002


  

Nové
Zámky

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

     %
    " !

»Parlamentné voľby budú
o týždeň neskôr!
Stratila sa disketa s výsledkami.
»Pýtajú sa politika:
- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...
» redakcia

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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
45.115
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

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

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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KY
LI
LC
MT
OR
PB
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ZV
ZH
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bývanie, ovocie-zelenina

novozámocko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

splátky od 238 €

NOVOROČNÁ AKCIA

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

Možnosť výhry 700 €

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

(rolety, žalúzie, sieťky)

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

HELUX - Peter Helmeš

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Ďalej ponúkame:

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

OPRAVY a SERVIS

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

76-0001

Vaše okná a dvere v správnych rukách...

HRAČKY STIAHNUTÉ Z PREDAJA
Ak ste zakúpili tieto hračky, môžte ich
vrátiť do 17.1.2020 na predajňu:
Vietnamský obchod, Letomostie 1,
Nové Zámky

t okien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tpanty a klučky

76-0012

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

zameranie a servis: 0915 125 452, cenové ponuky: 0911 125 452

63-0012

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

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 13.1.2020 do 18.1.2020
balenie 25kg

0,49 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

0,59 €/kg
MRKVA

voľný predaj

0,49 €/kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA

voľný predaj

na domáci spôsob
voľný predaj

0,99 €/kg

0,69 €/kg

PAPRIKOVÁ
POMAZÁNKA 190g

KEL

voľný predaj

(sladká, pikant, extra pikant)
na domáci spôsob

od

0,79 €/kg

1,00 €/ks

KAPUSTA BIELA

ZAVÁRANINY

voľný predaj

na domáci spôsob

od

0,39 €/kg

1,20 €/ks

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
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0009

ZEMIAKY ŽLTÉ

PETRŽLEN

spravodajstvo

4
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

12 DEŤOM

02 AUTO-MOTO / iné

13 RôZNE / predaj

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2 izbový byt.
Tel. 0903794735
»Podnájom zariadenej garsonky po rekonštrukcii pre
1-2 osoby.Tel. 0904836980

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž na Tyršovej
ul.Tel. 0903327097¤Kúpim
byt v NZ, platba v hotovosti.
Tel. 0907532685

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»KÚPIM KULTIVÁTOR ALKO
MH 35O A INÉ.NZ.Tel.
0908423934

» „Tí, ktorí dobrovoľne vlo-

žia moc do rúk tyrana alebo
nepriateľa sa nesmú čudovať, že sa nakoniec obráti
proti ním samým.“
Ezop, staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n.
l. 1.

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

» „Začiatok diela je v našej

16 ZOZNAMKA

»55r muž hľadá ženu.Tel.
0917049831
»32R. CHALAN HĽADÁ MLADŠIU ŽENU.Tel. 0940855751

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete TU.

moci, výsledok je v rukách
osudu.“
Seneca, rímsky stoický ﬁlozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

» „Každý sa môže rozhne-

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

CIA
R
E
Z
IN 9 018
77
0907

vať, to je ľahké. Ale rozhnevať sa voči správnej osobe,
v správny čas, pre správny
účel a do správnej miery to nie je v moci každého a
to nie je ľahké.“
Aristoteles, klasický grécky
ﬁlozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej ﬁlozoﬁe
-384 - -322 pred n. l..

» „Diabol má moc na tých,
ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“
Aurelius Augustinus, ranokresťanský teológ a ﬁlozof 354 – 430.
»„Najčastejšie

sa ľudia
dávajú strhnúť k tomu, že
zabúdajú na spravodlivosť,
keď prepadnú túžbe po
moci, cti a sláve.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky ﬁlozof a štátnik -106 -43 pred n. l..

»„Moc atómu zbavená pút

zmenila všetko - iba ľudské
myslenie nie.“
Albert Einstein, nemeckoamerický fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.

»„Peniaze,

politika, sex,
kariéra, moc – to všetko má
určite v živote svoju váhu,
ale kto tomu prepožičiava poslednú a najvyššiu
vážnosť, kto si z toho robí
Boha, kto sa na to ﬁxuje a k
tomu pripútava, ten začína
byť otrokom.“
Tomáš Halík, český ﬁlozof,
psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948.

»„Najsilnejší je ten, kto má

moc nad sebou.“
Seneca, rímsky stoický ﬁlozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..
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11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeon, heligonku.Tel. 0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

Veľa zdravia v roku 2020

Citáty

0907 779 018

»Kúpim staré motorky
(JAWA, ČZ) mopedy, stabiláky, diely.Tel. 0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521
»Kúpim auto rok 1980 a
staršie. Platba ihneď.Tel.
0903305388
»Kúpim malotraktor Terra,
Vari Agzat alebo TK14 MT8
0904995579

Najčítanejšie regionálne noviny

»

„Nikto nikdy nevykonával hanebné získanú moc
dobrým spôsobom.“
Publius Cornelius Tacitus,
senátor a historik rímskej
ríše 58 – 120.

» 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. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti 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 zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných 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 jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného 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, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
Prvé výsledky sa
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je prekonať prvé tri týždne,
potom už všetky zmeny
v prospech zdravia
idú ľahšie.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

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
Na druhej strane sa mi nepáči, ak a systematicky ponižovať, podceňovať
niekto preposiela texty, básničky, čo učiteľov a všetkých v školách. Želám
kolujú po internete namiesto svojich v školstve pokoj a zdravý sedliacky
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. rozum, aby sme neboli experimentálAj preto píšem k sviatkom vlastné tex- nymi dielňami rôznych reformátorov,
ty, i keď veľmi neverím novoročným ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ potrebami škôl a zbytočnými či neoveviery v lepšie časy by som mal šíriť renými novinkami v systéme. Želám
žiakom. O to je dnes naše povolanie školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne zmeny sa nemôžu realizovať slimačím
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s tempom. Rodičom želám, aby si uvedianím vo svete. Veď už v novom roku domili svoju moc a skutočnú príčinu
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, zlyhávania školstva, aby našli hranice
bombardovaní krajín. Ak však zaujme- medzi svojimi a učiteľskými kompetenme skeptický postoj, môžu si ho osvojiť ciami, a aby zvažovali nároky na detaj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu stvo svojich detí.
Verím, že sa raz celá komunita
oporu v snahe pozitívne meniť svet.
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem školy spojí a zúčastní sa na zmenách
novoročné želania. Hovorí sa však, že v školstve namiesto nekompetentných
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre- politikov a úradníkov s obmedzeným
to svoju rubriku o školstve predsa len číselným pohľadom, ktorí sa radi chozačnem želaniami.
pia aktivity namiesto nás. V neposledŠkolám želám slobodu a apolitic- nom rade si všetci uvedomme, že my
kosť, ktorá sa požadovala už počas než- tvoríme školu napriek tomu, že nám
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov tento status roky popierajú. Inak sa
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé zmena v školstve... hm... zmena vo svea zdravo kritické obzory žiakov. Želám te neudeje.
žiakom spokojných učiteľov a rodičov.
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016
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Tento štát

åLYRWRP1LNG\VDQHY]GDOD6~FWRXMXSRþ~YDOL
Y%UXVHOL/RQGêQH $WpQDFK%RODåLYRXREåDORERX
V\VWpPXNWRUêXURELO]URERWQtNRY]RWURþHQpVWURMH
$MQDSRNUDMLELHG\ þDVWRGRVORYDKODGQi QH]LãWQH
SRPiKDODĐXćRPYRVYRMRPRNROt3UHPĖDMH
WRVYlWLFDDVRPQHVPLHUQHKUGêåHVDVQDãtP
SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
YVW~SLODGRKQXWLD6RFLDOLVWLVN AiQRSUiYHWDNêFKWR
ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
]iSDVLĢ]DWHQWRãWiWRQDWRY\GUåt2QDQHXKQH
PiXãĐDFKWLOpVUGFHDRGYDKXERMRYQtþN\
ýDVWRKRYRUtWHåHFKFHWHUHKDELOLWRYDĢ
URERWQtFNXþHVĢýRWR]QDPHQi"
TULGVDĢURNRYERORWRWRVORYRWDEXL]RYDQpDNRE\
QHH[LVWRYDOR+RYRULORVDR]DPHVWQDQFRFKDOHER
VDLFKSURIHVLH]DNUêYDOLFXG]tPLVORYDPLDNRE\VD
]DWRPDOLKDQELĢ $NRE\VPH]DEXGOLQDSRUHNDGOR
åHUHPHVORPi]ODWpGQR $NRE\VPH]DEXGOL
VDNRXKUGRVĢRXVDVSiMDORSRYRODQLHEDQtND
PXUiUDSHNiUDþLNRPEDMQLVWXVDULYãHWFLWt
PDORPHãWLDFLNWRUtVDQDURERWQtNRYSR]HUDM~FH]
SUVW\]DEXGOLåHDM $OH[DQGHU'XEþHNERO
V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR
QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár
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Zázvor alebo ďumbier

Výmeny 2020
Koncom starého roka si niektorí ľudia dávali rôzne záväzky, aby sa ich
na začiatku nového roka mohli začať
postupne vzdávať.
Niekedy je plánov príliš veľa, inokedy
presahujú nad naše reálne možnosti.
Nemôžeme byť napríklad večne mladí
ani získať bohatstvo celého sveta. S tými
bohatstvom mi to pripadá ako s hračkou
v rukách dieťaťa. Dostávame ho iba dočasne. Akoby nás náš Otec pozoroval,
čo s nim urobíme – s talentmi, ktoré sme
dostali. Niekto iba rozpráva aké je všetko
zlé a druhý to zmení, niekto využije moc
a peniaze na dobré vecí a iného zničia.
Môj učiteľ Vladko Maslák pomáha
ľuďom, ktorí prichádzajú z ulice, detských domovov alebo väzenia. Aj on
používa príklad s hračkou a dieťaťom.
Hovorí, že keď chcú rodičia zobrať dieťaťu z ruky nôž alebo zápalky, musia mu
dať nejakú lepšiu náhradu – napríklad
hokejku alebo knihu. Aj Vladko berie
ľuďom „hračky,“ na ktoré si už privykli
– alkohol, drogy, hazardné hry, násilné
sklony alebo vulgárne slová. Dáva im za
ne prijatie, prácu, pokoj, modlitbu.
Aj my sa môžeme rozhodnúť pre takúto výmenu. Alkohol môžeme napríklad vymeniť za pohyb a šport. Neberiete
drogy? A čo závislosti na čokoláde, sláve

Najčítanejšie regionálne noviny

a obdive, moci a egu, sebastrednosti a
sebaľútosti? Možno nesedíte každý deň
za hracím automatom, ale za internetom a hazardujete za volantom auta. Čo
tak odpojiť sa od internetu a cestovať
vlakom? Na začiatok postačí aspoň pár
dní v mesiaci. A môžeme pokračovať –
ohováranie ľudí nahraďme pochvalou
(hľadajme v druhých ľudí Krista, aj keď
je riadne ukrytý), útoky na druhých
(často slabších ako my) vymeňme za ich
ochranu.
Otočme prst, ktorým ukazujeme
na nedostatky druhých radšej na seba.
Vymeňme svoj autoportrét dokonalosti
za zrkadlo a poctivo si v ňom urobme
vlastnú reflexiu. Spomeňme si na mnohých svätých – mali zlý začiatok, ale
dobrý koniec. Minulosť je za nami, nevyčítajme si už donekonečna svoje pády.
Budúcnosť je pred
nami, pracujme na
nej. Každý deň, každú hodinu, môžeme
znovu začať – zmeniť sa, premeniť sa,
obrátiť sa, znovu sa
narodiť alebo
vstať z mŕtvych.

Obidva názvy rastliny ďumbier aj
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v
Pravidlách slovenského pravopisu
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický názov je iba názov ďumbier.
Zázvor sa využíval už v stredoveku
ako konzervačný prostriedok a rovnako pomáhal liečiť tráviace problémy.
Gréci ho jedli pri problémoch s trávením. Zázvor má protizápalové účinky.
Je preto mimoriadne vhodnou prevenciou a aj liečbou v prípade prechladnutia, zápalov horných dýchacích ciest
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať
prvou pomocou v období chrípkových
a vírusových epidémií. Zázvor tiež pomáha náš organizmus detoxikovať a
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže
dokonca „odstrániť“ rakovinové bunky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky,
ktoré sú predpísané pacientom s rakovinou vaječníkov! Lekárski experti tiež
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,

majú nižšiu hladinu črevných zápalov
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
super zdravých látok menom gingeroly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
so zápalom buniek. Výskum, vykonaný u pacientov, trpiacich artritídou a
svalovými bolesťami, preukázal významné výsledky v úľave od bolesti.
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosný pre pacientov, u ktorých dochádza
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
buniek ako obezita, cukrovka, Alzheimerova choroba, atď.
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
ktorí majú problémy s krvným obehom, respektíve trpia na hemofíliu.
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prípadoch monitoring lekárom – špecialistom.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

15. 1. 1971

52-0008
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Viac o 166, 92 eura

Citáty

tenia odvodov do Sociálnej poisťovne
sa posudzuje to, či príjem živnostníka
bol vyšší ako je 12-násobok 50 percent
priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok.

»„Kto

rasu alebo národ,
alebo štát, alebo štátnu
formu, alebo nositeľov
štátnej moci, alebo iné hodnoty spoločenského života
- ktoré v rámci pozemského
poriadku zaujímajú dôležité a ctihodné postavenie
- vytrháva z ich pozemskej
hodnotovej stupnice a robí
z nich najvyššiu normu
všetkých ostatných, aj náboženských hodnôt a modloslužobnícky ich zbožňuje,
ten prevracia a falšuje Bohom vytvorený a Bohom
ustanovený poriadok. Taký
človek má ďaleko k pravej
viere v Boha a k chápaniu
života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou.“
Pius XII. 260. pápež katolíckej cirkvi 1876 – 1958.

SZČO platí povinný odvod do Soci„No, veď ale daň z príjmu sa zmen- álnej poisťovne vo výške 33,15 percent z
ší“ - môže znieť protiargument. Jeho vymeriavacieho základu vypočítaného
používatelia však ani len netušia, že na základe údajov z podaného daňovéživnostníci majú neraz príjmy tak níz- ho priznania za predchádzajúce zdake, že už roky žiadnu daň nemajú z ňovacie obdobie.
čoho zaplatiť. Jednoducho, vymeriavaMinimálny mesačný odvod do SP
cí základ ich až k zdaneniu nepustí.
bude v roku 2020 vo výške 167, 89 eura.
Živnostník platí odvody do zdraZdravotné poistenie u SZČO sa
votnej poisťovne a Sociálnej poisťovne.
Výška samotných odvodov (resp. pred- platí vo forme preddavkov. Minimáldavkov na poistenie) závisí od viace- ny preddavok SZČO na rok 2020 bude
rých faktorov - napríklad či živnostník 70,91 eur a minimálny preddavok SZČO
podniká prvý rok, alebo má živnosť so zdravotným postihnutím bude 35,45
popri zamestnaní, štúdiu, alebo mater- eur.
skej, alebo naopak vykonáva živnosť
ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.
Ak platíte odvody vo forme trvalých platobných príkazov, máte neceŽivnostník je povinný platiť odvo- lý mesiac na to, aby ste ich zmenili a
dy do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. upravili na nové sumy. Odvody sa totiž
1.10. kalendárneho roka, ktorý nasle- platia „spätne“ a tak prvým mesiacom,
duje po kalendárnom roku, v ktorom kedy ich odvádzame v novej výške, je
jeho príjem z podnikania presiahne zá- február.
konom stanovenú výšku. Pre vznik pla» red

RICHARD SULÍK
v Nových Zámkoch

14. 1. 2020
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» „Ctižiadosť robí tú istú
chybu, čo sa týka moci,
ako hrabivosť, čo sa týka
bohatstva. Na začiatku je
jeho hromadenie prostriedkom ku šťastiu, a na konci
sa jeho hromadenie stáva
cieľom.“
Charles Caleb Colton, britský kňaz a spisovateľ 1780
– 1832.

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.
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Auto ej knihy
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a
kuchá & Ihnačák
Sulíka

12,
py,
FaxCoŠTEFÁNIKA 0 hod.
.0
.
M. R .00 do 17
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» „Zápor lásky je v tom, že
i keď človek niekoho miluje, nemusí byť s ním ešte
šťastný.“
Ferdinand August Bebel

0910 800 837

Návod na lepšie
Slovensko

» redakcia

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

www.starzyk.sk

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

76-0006

Ošetrenie nie je hradené ZP.

šte
ak ju áeš, tak
nemostaneš
ju d

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 vedieť, „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 napísať 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.

NOVAPLAST

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

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

-50%

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

na okná a
dvere
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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
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Richard Sulík
predseda SaS

03-0001 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

Na prelome rokov už si živnostníci
zvykli na novodobý rituál. Zvyšovanie odvodov. Tento rok na tých
zdravotných a sociálnych v ich minimálnej výške zaplatia takmer o
167 eur viac.

7

spravodajstvo
zdravie / služby
/ služby
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Prepočítanie dôchodkov

Bez zmien, ale...

Rok 2020 je rokom veľkých zmien v
dôchodkovom systéme. Už na jeho
začiatku je veľkou témou ich prepočítavanie. Pretože od 1. januára
2020 Sociálna poisťovňa priznáva a
prepočítava minimálne dôchodky
po novom.

neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie
všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka
starobného dôchodku – vdova musí
požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Začiatok každého roka je u motoristov spojený s úvahou či a akú diaľničnú známku si zakúpiť. Ceny tých
doterajších, ani ich platnosť sa nemenia, ale pribúda aj nová možnosť.

Nie je o to treba žiadať osobitnou
žiadosťou, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne automaticky bez žiadosti Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom
písomné rozhodnutie.
Nárok na zvýšenie dôchodku na
minimálny dôchodok majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď
bol predtým priznaný ako predčasný
starobný dôchodok) alebo invalidného
dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku.

Minimálna hranica
Za 30 rokov obdobia dôchodkového
poistenia bude teda od 1. januára 2020
patriť minimálny dôchodok 334,30 eur
mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej
republiky za kalendárny rok, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa určuje suma dôchodku.
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú
hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
a/ o dve percentá sumy životného
minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
b/ o tri percentá sumy životného
minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Podmienky nároku splní poberateľ
dôchodku vtedy, ak:
- získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia (už nebude potrebné splniť podmienku 30-tich rokov
tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia s určeným príjmom
za jednotlivé kalendárne roky),
- výška dôchodkových príjmov je u

Vtipy
»- Nemám rád veľa rečí,

» Zdroj: SP

tredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania
zo zahraničia: 00421 2 32777 777) .
Aj v roku 2020 môžu držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Pri kúpe elektronickej diaľničnej SR po registrácii motorového vozidla v
známky je potrebné zadať evidenčné systéme eznamka využívať spoplatnečíslo vozidla a krajinu registrácie. Ak né úseky diaľnic a rýchlostných ciest
sú pri platbe za známku zaevidované bezplatne.
Je tu aj nová diaľničná známka s
nesprávne údaje, kontrolný systém zaeviduje daný dopravný prostriedok resp. platnosťou 365 dní. Nový typ vinety
jazdnú súpravu pri jazde na spoplatne- ušetrí vodičom starosti. A to najmä
ných úsekoch diaľnic a rýchlostných tým, ktorí si počas roka kúpia auto a
ciest bez úhrady diaľničnej známky s chcú intenzívne využívať diaľnice. Donásledkom pokuty. Preto upozorňujeme konca nebudú musieť ani siahnuť hlmotoristov, aby si skontrolovali zadáva- boko do vrecka. Jej cena bude rovnaká
né údaje pozorne ešte raz pred zaplate- ako pri ročnej známke, teda 50 eur.
Nová 365-dňová diaľničná známka
ním známky na predajnom mieste alebo
využili možnosť rekapitulácie, ktorá je bude výhodná najmä pre tých vodičov,
im vždy ponúknutá pri kúpe známky ktorí si v priebehu roka kúpia nové
cez portál. V zmysle Všeobecných ob- auto, a pravidelne využívajú rýchlostchodných podmienok Správcu výberu né cesty, či diaľnice. Ročná diaľničná
úhrady diaľničnej známky (ktorým je známka ale stále zostane. Vodiči budú
NDS) za správnosť údajov uvádzaných mať aj naďalej možnosť využívať ju 13
pri kúpe diaľničnej známky zodpove- mesiacov. V tomto prípade je výhodou
dá výlučne motorista, ktorý si známku jednoducho zapamätateľný dátum,
kupuje. V prípade, že je niektorý z úda- kedy si ju treba obnoviť. Je tiež komfortjov chybný alebo neúplný, je nutné toto nejšia pre firemné autá.
oznámiť ihneď a to buď cez internetový
portál www.eznamka.sk alebo pros» red

www.regionpress.sk

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

»Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.
»- Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
- Isteže. Keď sa hlási o
slovo, nevie čo povie. Keď
hovorí, nevie čo vraví a len
čo dohovorí, zabudne čo
povedal.
»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
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie.

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0007

»Poslankyňa napomína
svojho kolegu:
- Prosím vás, buďte taký
dobrý a neskáčte mi do
reči, keď vás prerušujem!
» redakcia
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Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, 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 predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček 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 bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné 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 spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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 nevhodný, či duplicitný, predávajúci nie je
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred

Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste
istí veľkosťou či inými parametrami tovaru, je lepšie sa o jeho možnej výmene dohodnúť s predávajúcim skôr ako
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z
minulých období, že niektorí predávajúci, predovšetkým obchodné reťazce,
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe,
tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, prevezmú späť a
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň 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 právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo 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 reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
vám bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vám
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
predávajúci je povinný doručiť vám
potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
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 peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

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 odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená 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 vrátiť 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 strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklaLehotu na vybavenie
reklamácie nie je možné predĺžiť máciu nemožno zamietnuť. Náklady
Predávajúci je povinný vybaviť rekla- odborného posúdenia ako aj všetky
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat- ostatné súvisiace účelne vynaložené

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.
foto autor Mediamodifier pixabay
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Nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu

Bez zmien, ale...
Začiatok každého roka je u motoristov spojený s úvahou či a akú diaľničnú známku si zakúpiť. Ceny tých
doterajších, ani ich platnosť sa nemenia, ale pribúda aj nová možnosť.

tredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania
zo zahraničia: 00421 2 32777 777) .
Aj v roku 2020 môžu držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Pri kúpe elektronickej diaľničnej SR po registrácii motorového vozidla v
známky je potrebné zadať evidenčné systéme eznamka využívať spoplatnečíslo vozidla a krajinu registrácie. Ak né úseky diaľnic a rýchlostných ciest
sú pri platbe za známku zaevidované bezplatne.
Je tu aj nová diaľničná známka s
nesprávne údaje, kontrolný systém zaeviduje daný dopravný prostriedok resp. platnosťou 365 dní. Nový typ vinety
jazdnú súpravu pri jazde na spoplatne- ušetrí vodičom starosti. A to najmä
ných úsekoch diaľnic a rýchlostných tým, ktorí si počas roka kúpia auto a
ciest bez úhrady diaľničnej známky s chcú intenzívne využívať diaľnice. Donásledkom pokuty. Preto upozorňujeme konca nebudú musieť ani siahnuť hlmotoristov, aby si skontrolovali zadáva- boko do vrecka. Jej cena bude rovnaká
né údaje pozorne ešte raz pred zaplate- ako pri ročnej známke, teda 50 eur.
Nová 365-dňová diaľničná známka
ním známky na predajnom mieste alebo
využili možnosť rekapitulácie, ktorá je bude výhodná najmä pre tých vodičov,
im vždy ponúknutá pri kúpe známky ktorí si v priebehu roka kúpia nové
cez portál. V zmysle Všeobecných ob- auto, a pravidelne využívajú rýchlostchodných podmienok Správcu výberu né cesty, či diaľnice. Ročná diaľničná
úhrady diaľničnej známky (ktorým je známka ale stále zostane. Vodiči budú
NDS) za správnosť údajov uvádzaných mať aj naďalej možnosť využívať ju 13
pri kúpe diaľničnej známky zodpove- mesiacov. V tomto prípade je výhodou
dá výlučne motorista, ktorý si známku jednoducho zapamätateľný dátum,
kupuje. V prípade, že je niektorý z úda- kedy si ju treba obnoviť. Je tiež komfortjov chybný alebo neúplný, je nutné toto nejšia pre firemné autá.
oznámiť ihneď a to buď cez internetový
portál www.eznamka.sk alebo pros» red

Výročia a udalosti
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

17. 1. 1904

Najčítanejšie regionálne noviny

Za férové a hrdé Slovensko
+,+,+".9"&%"<+%(.(21&'3+
'"%%(*(!.*B"!)(%","$(.
(#.-#B(*1B+,#9",((*
%(.'+$(1&'-)(,*-#$(+(A
'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.
B$4'4+A!$4)*4(B'*(.
+)*4.0(!A-#:+0+,6&1!'",;'$(+@
*)1%".(+@A-7+$:9#:+",$0$4-1
.%4'0!)(%","$(. )(.*<.(!
&%;!A-7&'(!7+,*,"%"8.*-
'4#<0,(,-'"$0&(!%(0@
%)9" %&8<

#(,;!,(.(%""&+)(%(B'
*( *+7.'%(.'+$(97
'4+<+&-1.*%"#(!(-(+)(
%-)*4"+%-9'#)(%","$+>%97&",*(&
()(1"B';&"+,*'&"
Na zmenu však potrebujeme nielen
dohody, ale aj odvážne riešenia. 0
+&*1'.<01,(B"%"+(%" *!&"
$,(*7*($0.0"".#:'499,4,)*"<".-#:
$(*-)"-*,(+&)*%(<"%"/
9B4$14$(''(&1'"&("
(%" *!(..1*.(,'7,..&6"4!

',''4+1:,(B"%.9,$;&"
1*=&"&6"&")*4.'"$&"B"
Slovensko je plné slušných, praco%("+,&".0+,*9"%('4+,(+.(##
vitých, talentovaných ľudí, $,(*7-<
+,*'&4&A-7%'("'()(
'!:@!@1$*,97$('".,*,4.& )7+%(),7"-1/ 9B4$.09
"!)*"&(#"!+,4!)(%#$*#"'
%(.4$(.%(.'"$
!:.A !:9,4,$,(*;$'"&
-6*'$,(*;&8<-0@()5@
"&<-+)"@.(.(A4!.0!'@
!*7,(.9$)(,*-#&14+':
&"-(%" *!(.()*."@'&('"
1&'-+)8+(-.%4'-,"
(!*4'"@'9%+0)*.0*-(.'7&B"
)*+"@>%9"(.4<'*"9'"1'49!(
Našu dravosť a vytrvalosť musíme
 +,*'(.6!()*( *&--+,4@
smerovať do riešení. Nie do zby.A)*4Zmena nikdy neprichádza
točných sporov a hádok,,"%(.'+$- ľahko. Sme však pripravení - bojovať
')(&8<-7@1+,.('9#$(%7"
za férové a hrdé Slovensko.
.-*(.(A4!.7@1+,.(-1'0
?)-,(.#'4&-$41%"<+)(%-)*4
)*"'49.;+%$0"9(&*-'(&
+&@!%"1#')(.*1,(%(
A->(&'4#!-@+1'4+)(+,."@

MIROSLAV BEBLAVÝ

)*( *&(.;%7*$(%7"
)*+(B"'+$&($*"
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0079

Mäsiar

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

32-0001-1

PRIJMEME

Skladník

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
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Sme najaktívnejšie
hnutie!
ç
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vytvorili krajinu, kde budeme
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VNCMW DQNK /GêKCTQXG COPGUVKG PCRQMQP\TWwGPÅ

6QVQUÖPKGMVQTÅ\½MQP[MVQTÅUOGPCLRTXRTGFNQzKNKO[PQMQCNKêPÉ
RQUNCPEKKEJPCLUMÐT\OKGVNK\QUVQNCPGUMÐTUMQRÉTQXCNKCUEJX½NKNK
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V posledných prieskumoch
JPWVKG1ė#01TCUVKG-CzFÙ
X½w JNCU \PCOGP½ XÀêwKW P½FGL PC \OGPW 0GFCLOG UC
\PGEJWVKĹ C \CUVTCwKĹ 5RTCXQFNKXÅ DG\RGêPÅ C ĘWFUMÅ
5NQXGPUMQ RTG P½U XwGVMÙEJ
LGTG½NP[EKGĘ-GìX[VTX½OG
URQNQêPGJQFQUKCJPGOG

ëCMWLGOG\CXCwW
RQFRQTW

5,1 %
JÚN

6,8 %

8%

SEPTEMBER DECEMBER

zdroj: agentúra Focus

RASTIEME
8ë#-#8/
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