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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 -
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www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
v rámci okresu

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

vysokotlakové čistenie
kanalizacnyservis

DOPRAVA ZDARMA
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Nitra

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk

78
12
00

01
78

12
00

01
3

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0944 683 219
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BRIKETA
EXPRESS

0918 794 577

min. odber 100kg

1 paleta (960kg) 190€

cena je
z dovozom 26€

10kg
2,10€
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NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
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nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
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NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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 (54.930 domácností)

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

11. 1. v roku 1787 
William Herschel objavil mesiace Titania 
a Oberon planéty Urán.

Výročia a udalosti

13. 1. 1928 
– narodil sa Karol Machata, slovenský he-
rec († 2016). 

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa On-
dreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 

           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy
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INFO: 0915 896 536

KANCELÁRIE:

Komárno 

Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝ
začiatok

SLUŽBY
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Bratislavská 35 (za Möbelixom)

Po - Pia   9.00 – 19.00 hod.

So     9.00 – 17.00 hod.

v Nitre. 

Novo otvorené 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- DOHODA ISTÁ 0908 205 521
» Kúpim malotraktor Terra, Vari 
Agzat alebo TK14 MT8 0904 995 
579
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» KÚPIM STARÉ AUTOVETERÁNY 
ŠKODA, Lada, motorky Jawa, Si-
mon, Babeta, 0918 383 828

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim pozemok, ornú pôdu. 
Platba ihneď. 0944 469 960
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kú-
pim v hotovosti. Tel. 0948 068 938 

stavba 8

domácnosť 9
» PREDÁM MLYNČEK NA ODŠŤAVO-
VANIE, LIS NA OVOCIE PLNOAUTO-
MATICKÝ KÁVOVAR VŠETKO NOVÉ 
0948 291 143

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeon, heligonku 
0915 876 860
» ODKÚPIM OBRAZY SLOVEN-
SKÝCH MALIAROV 0903 868 361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124 

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Peterovi Sikienkovi z Hostoviec 
božie požehnanie a pekné zážit-
ky na turistikách želá kamoška 
Adriana z Liptovských Sliačov

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 55r muž hľadá ženu 0917 
049 831
» Vzdelaný a seriózny muž hľa-
dá priateľku vo veku okolo 60r. 
SMS 0949 516 743
» 48 MUŽ HĽADÁ ZRELÚ BACUĽ-
KU DO 60r. 0907 119 860
» Hľadám priateľku na vážny 
vzťah do 60 rokov. Tel. číslo 
0918 256 367
» 49 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 60r. 
0907 119 860
» 40 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ŽENU 
DO 50r. 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Nitra
Najnižšie podanie: 138 000,00 EUR

Termín konania dražby: 

dňa 31.01.2020 o 10:00 hod.

Miesto konania dražby: 

Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na 

prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 

Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.

Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 800 postavený na parc.č. 5314/3, 
5314/11, 5314/19 pozemky parc.č. 5314/3, 5314/7, 5314/11, 5314/18, 
5314/19 o  celkovej výmere 1744 m2, LV č. 4355, kat. územie Nitra. Pozemok 
parc.č.  5314/12 o výmere 543 m2 - spoluvlastnícky podiel 1/3, LV č. 6058, kat. 
územie Nitra.Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4355 6058, k.ú. Nitra. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospo-
dárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín, IČO: 00 
198 862, ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/ 
v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 
290/1996 zo dňa 27.07.2000 ponúka:

V 1. kole ponukového konania na predaj mimo dražby maje-
tok, zapísaný v súpise konkurznej podstaty patriaci úpadcovi 
a to: Spevnené účelové cesty neevidované na liste vlastníctva 
nachádzajúce sa pri rieke Nitra, (na trase Čechynce-Veľký Cetín), 
vrátane mosta cez rieku Nitra v Malom Cetíne, ktorých všeobec-
ná hodnota vo výške 96.758,75 EUR bola stanovená Znaleckým 
posudkom č. 132/2019.

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na ku-
pujúceho bez tiarch na ňom viaznucich.

1. Kupujúcim v 1. kole sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúp-
nu cenu, najmenej však cenu stanovenú súdnym znalcom.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú po-
nuku, ak by najvyššia ponúknutá cena v 1. kole bola nižšia ako 
cena stanovená súdnym znalcom a taktiež ak nebude zložená 
záloha podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi 
v lehote podľa bodu 8.

3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obál-
ke označenej „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie - PD Agrokombinát V. 
Cetín 2020“.

4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny spolu s dokladom 
o krytí celej kúpnej ceny, ktorú záujemca ponúka, označenie zá-
ujemcu, právnická osoba priloží aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné 
údaje (e-mail, telefón).

5. Záujemca ako podmienku účasti v ponukovom konaní zlo-
ží zálohu vo výške 45.000,- EUR (slovom štyridsaťpäťtisíc euro) 
pripísaním na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 
0000 0029 4104 4012 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 
29.01.2020.

6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálo-
hu z účtu najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového 
konania na číslo účtu, z ktorého bola záloha uhradená, pokiaľ 
záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.

7. Bližšie podrobnosti o ponúkanom majetku, vrátane znalecké-
ho posudku sú k dispozícii u vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, 
adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, e-mail: polomsky@po-
lomsky.sk, kde je možné dohodnúť aj termín obhliadky.

8. Lehota na podávanie ponúk sa stanovuje do 29.01.2020, 
ktorý je posledným dňom lehoty.

9. Vyhlasovateľ predloží doručené obálky Krajskému súde v 
Bratislave dňa 30.01.2020 o 09:00 hod. na č. dv. 193, kde sa vyko-
ná ich otvorenie.

10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ 
do 20.02.2020.

4

9

8

73

8

56

53

5

87

24

6

3

276

4

97

8
S

U

D

O

K

U

WWW.REGIONPRESS.SK



NR20-02 strana- 5

PoliTická inZercianiTriansko
5

Tento štát

Eduard Chmelár 
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Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 
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Má to nejaký zmysel?
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 

heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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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

Koľko by podľa vás mal zarábať niekto, kto má 
v rukách budúcnosť našej krajiny? Nie, nepýtam sa 
na zárobky politikov. Reč je o učiteľoch, ktorí vy-
chovávajú našich mladých, našu budúcnosť.

Priemerný mesačný plat začínajúceho učiteľa je 
dnes asi 880 eur.  Od začiatku septembra začal pla-
tiť zákon, ktorý upravuje zárobky učiteľom smerom 
hore. Žiaľ, tí s mnohoročnou praxou si prilepšili iba 
o pár eur. Plat ale nie je to jediné, čo učiteľov trá-
pi. Ide aj o psychicky náročnú prácu či nedostatok 
uznania v spoločnosti. My v strane SaS sa neustále 
pýtame, ako to zmeniť, ako učiteľom pomôcť? 

Postupne. V bratislavskej župe, kde pracu-
jem ako poradca pre školstvo, sa nám to už darí.                
Umožnili sme učiteľom bezplatne študovať cudzí 
jazyk, začínajúcim priplácame 100 eur k platu, 
končiacim sme navýšili odchodné. A v neposled-
nom rade sme začali učiteľom preplácať čas, ktorý 
venujú našim deťom navyše. Či už ide o krúžkovú 
činnosť, alebo prípravu na rôzne súťaže. 

Ak teraz namietate a hovoríte, 
že nie každý učiteľ si zaslúži vyšší 
plat, súhlasím. Ale preto, aby sme 
prilákali kvalitných ľudí do škol-
stva, musíme niekde začať.

Učitelia si zaslúžia vyšší plat. 
A nielen to.

Branislav Gröhling
podpredseda SaS

Školstvo

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

SLUŽBY
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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

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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V prvom štvrťroku sa začne proces 
vyhľadávania škôl. Materských, 
stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzde-
lávanie, mnohým rodičom záleží na 
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú 
školu.

Na začiatku nášho sprievodcu ško-
lami si treba uvedomiť, že to, čo sa z 
našich detí stane, nezávisí len od školy 
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou 
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných 
ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo 
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od 
rodiny, osobnostných predpokladov 
po charakter pracovného trhu či zlo-
ženie spoločnosti. Isto, premysleným 
výberom školy zabezpečíme najdôleži-
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa 
a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať 
realistické kritériá a rozhodne sa ne-
treba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na 
internetové referencie, ktorých zámer 
nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je 
vyberať si školu podľa toho, že tam 
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab-
solventom známa osobnosť. To nemusí 
byť zárukou, že aj nám bude taká škola 
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa 
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej 
miery čo-to naznačia prehliadky školy 

počas dňa otvorených dverí alebo v iné 
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s 
odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpo-
klady školy: Ako napĺňa požiadavky 
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje 
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má 
vizuál a materiálno-priestorové vy-
bavenie? Akú má víziu a obsah vzde-
lávania? Ako spolupracuje so svojím 
okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa 
škola vyberá pre staršie dieťa, je dô-
ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto 
procesu. Dôležité je spoznať vedenie 
školy, keďže v slovenskej legislatíve je 
kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom 
fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na 
web školy, na jej dizajn, obsah, aktua-
lizácie a informácie. Ťažším je zistenie, 
či personál školy berie svoju službu ako 
povolanie či zamestnanie - to by mohol 
naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komple-
xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa 
tam učí angličtina, či majú Montessori. 
Školy sa v súčasnosti tiež riadia marke-
tingom a pre získanie žiakov môžu za-
vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že 
neexistuje ideálna škola, ani keby bola 
alternatívna či súkromná. Je potrebné 
si vopred stanoviť očakávania, uplatniť 
kritické myslenie a nespoliehať sa na 
módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník škola – rodič - žiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 1. 2020!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa 

nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.
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BRENO.sk

6x v SR

facebook.com/koberce.breno.sk

instagram.com/koberce_breno_sk

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

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

Nie je o to treba žiadať osobitnou 
žiadosťou, o nároku na zvýšenie dô-
chodku na minimálny dôchodok roz-
hodne automaticky bez žiadosti Sociál-
na poisťovňa a zašle o tom dôchodcom 
písomné rozhodnutie.

Nárok na zvýšenie dôchodku na 
minimálny dôchodok majú naďalej po-
beratelia starobného dôchodku (aj keď 
bol predtým priznaný ako predčasný 
starobný dôchodok) alebo invalidného 
dôchodku po dovŕšení dôchodkového 
veku.

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

neho nižšia ako výška minimálne-
ho dôchodku a požiadal o priznanie 
všetkých dôchodkov, na ktoré by mo-
hol mať nárok (napríklad poberateľka 
starobného dôchodku – vdova musí 
požiadať aj o priznanie vdovského dô-
chodku).

Minimálna hranica
Za 30 rokov obdobia dôchodkového 

poistenia bude teda od 1. januára 2020 
patriť minimálny dôchodok 334,30 eur 
mesačne, čo predstavuje 33 % prie-
mernej mesačnej nominálnej mzdy za-
mestnanca v hospodárstva Slovenskej 
republiky za kalendárny rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Za každý ďalší rok obdobia dô-
chodkového poistenia nad základnú 
hranicu 30 rokov sa minimálny dôcho-
dok zvýši:

a/ o dve percentá sumy životného 
minima za 31. až 39. rok obdobia dô-
chodkového poistenia a

b/ o tri percentá sumy životného 
minima za 40. a ďalší rok obdobia dô-
chodkového poistenia.

Prepočítanie dôchodkov

» Zdroj: SP

16. 1. 2009 
bol posledným dňom platnosti slovenskej 
koruny.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  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 €

10%

ZĽAVY
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Prijmeme 
vodičov VZV 

zamestnancov na TPP v NR. 
Mzda 858€/brutto/mes + 

príplatky podľa ZP, 
bonusy do výšky 15%, 

SL 3,83€/deň alebo strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

prípadne volajte: 0907 731 489

od 5.50€/hod
+mesačná odmena
+stravné lístky

PREVÁDZKOVÝ
PRACOVNÍK

   a areálu

   hospodárstvo

Miesto práce: NITRA

Prijme
pracovníkov do trvalého
pracovného pomeru
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

VODIČ
VP  C + E
hydraulická ruka
autožeriav AD 20T

Prijmeme
pracovníkov do TPP

od 6€/hod

+ MESAČNÁ ODMENA
+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY

STROJNÍK
obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

od 5.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

Prijmeme
pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa
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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

3
2

-0
0

7
9

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

85
-0
00
8

3
3
-0
0
0
3



NR20-02 strana- 12

PríPravy na vianoce / sluŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

Sme najaktívnejšie 
hnutie!

RASTIEME
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vytvorili krajinu, kde budeme 
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pujú aj v pléne Národnej rady, 
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V posledných prieskumoch 
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