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Nitrianska spoločnosť ponúka 
voľné kapacity na:

 Kurenárske práce – dodávka a montáž, rozvody vody, 
 zdravotechnické inštalácie, rozvody plynu, zváračské 
 práce, výkopové práce, práce HSV

 Dodávka a montáž plynových, vodovodných, kanali- 
 začných rozvodov a prípojok 

Kontakt: 0903 412 072
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 VODIČI !!!
Novootvorená dopravno 

psychologická ambulancia 
Gnostik,s.r.o. vo Vrábľoch

 psychotesty vodiči
        

      
    

adresa: Štúrova 1234, Vráble /budova Novoklimu/ 
web: www.gnostiksro.sk

kontakt: mobil +421 (0)905 502 246   mail: info@gnostiksro.sk

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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Penzión seniorov 
OÁZA

Ponúkame dôstojnú 
a príjemnú starobu 

úplne inak.
www.penzion-seniorov.sk

0903 532 487

Predám poctivé 

SUDOVÉ
VÍNO

B. Rizling, Veltlín,
Č. Vavrinec, Ruž. Andre

1,30 až 1,50 €/l

DOMÁCA PÁLENKA - doklad

0907 777 243 78
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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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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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www.kamenarstvobednar.sk 78
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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
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Ponúkam 
na prenájom 
kancelárske 

priestory 
v Nitre.

0911 738 329
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Ponúkam 
prenájom garsónky 

na Damborského 
ulici v Nitre.

0911 738 329
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Ponúkam 
stavebne práce.

Prerábka bytov, 
bytových jadier. 

Znalosť pokládky 
mramoru a 

veľkoplošného obkladu.
0914 110 035

SMALTOVANIE

0905 358 906 78
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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37ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj  Montáž  seriózne ceny  profesionálna montáž 

 zaručená kvalita  skúsenosť swingpneu.sk
0915 207 784  0905 186 682
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INZERCIA

 

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, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

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 (54.930 domácností)

Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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Viac info na tel. sle 0907 233 821

STROJOVÉ OMIETKY
vápenno-cementové

Špecializujeme sa predovšetkým

NA RODINNÉ DOMY

rax
racujeme s kvalitnými

  mat i

RÝCHLO

KVALITNE

Realizujeme
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AUTO
PNEU SERVIS

Automont - Mikula
tel.: 0910 448 778  0911 159 559

Cabajska 10, 949 01 Nitra (bývalý areál mäsokombinátu/TAMI)

SEZÓNNE PREZÚVANIE 80
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Ponúkam 
odstúpenie luxusného 

kolagénového turbo solária 
v centre Nitry

* Kompletne zariadené
* Zabehnutá prevádzka

Len

Kontakt: 0915 806 520

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

NITRIANSKO
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PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV 
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,

PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.plechovegarazesk.sk
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Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
až                     na náhrobné kamene40%

ZĽAVY
DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.289 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na Cintorínskej ul. 14 v Nitre 
pri Mestskom Cintoríne. 

+421 915 691 765
info@globestone.sk    ℓ   www.globestone.sk

Výpredaj trvá do 31.3.2020
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Predám malotraktor, motor 
škoda 1203, dvojpluh. Cena 
600€. 0918 344 798

byty/predaj 3
» Predám 3-izbový byt v Nr. 0904 
007 642

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kú-
pim v hotovosti. Tel. 0948 068 938

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Kúpim HD kože 0948 799 362

hobby a šport 11
» 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
» PREDÁM PÍSACÍ STROJ, PLETIVO 
NA OHRADU, DEMIŽÓNY 25L A 50L, 
MRAZNIČKA TRUHLICOVÁ, SUDY 
PVC 200L.. 0918 058 934

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 55r hľadá priateľku 0917 049 831
» Hľadám sympatickú 40-45 
r. lyžiarku a turistku na chalu-
párčenie a s spoločne strávené 
chvíle. T.č 0905 316 376. SMS
» 45 MUŽ HĽADÁ ŽENU NA ZO-
ZNÁMENIE. 0907 119 860
» 55r hľadá priateľku 0917 049 
831

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    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť 
prísnu ochranu jadrovej časti Národ-
nej prírodnej rezervácie Morské oko. 
Podľa predloženého návrhu Nariade-
nia Vlády SR samotná vodná plocha 
Morského oka a okolité lesy stratia 
status najvyššej ochrany. 

„To umožní výstavbu nových chát a 
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie 
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zni-
čeniu tohto klenotu slovenskej prírody. 
Ministerstvo životného prostredia využi-
lo proces zmeny hraníc UNESCO lokality 
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej 
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár 
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo 
otvoriť toto mimoriadne cenné územie 
pre vybranú skupinu developerov.“ To 
tvrdí lesoochranárske združenie VLK. 

A pokračuje - „nenechajme ich zničiť 
toto čarokrásne miesto vyhľadávané ti-
síckami turistov práve pre ticho a pokoj 
uprostred prastarých bukových lesov.“

Morské oko, v minulosti nazývané 
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie 
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie 
najväčšie prírodné jazero na Slovensku 
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom 
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z naj-
krajších zátiší na Slovensku, ktoré si za-
chovalo romantiku a prirodzený pôvab. 
Vznik Morského oka spadá do obdobia 
doznievania sopečnej činnosti vo Vihor-
late. Nachádza sa v Chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného 

pásma územia Vihorlatský prales, skrá-
tene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 
zapísané do zoznamu Svetového prí-
rodného dedičstva UNESCO v kategórii 
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zá-
pisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše 
240-ročnými exemplármi. 

Do jazera ústi šesť stálych prame-
ňov a niekoľko periodických. Prebytoč-
nú vodu z jazera odvádza potok Okna. 
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná 
a severná časť má mierny sklon a je po-
krytá jemným pieskom. Východný breh 
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera 
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blíz-
kosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého 
sa celoročne uvoľňuje metán.

Morské oko je veľkou prírodnou 
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na 
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo 
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 
vyhlásené za štátnu prírodnú rezervá-
ciu, v súčasnosti je to národná prírodná 
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha, 
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a čln-
kovania. 

Vihorlatské Morské oko v ohrození

» red
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

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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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba 
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru 
to uskutočniť.“

František Mráz, Banská Bystrica.

Vox populi INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA

0910 851 307 
0910 455 919 26
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Práve teraz to má zmysel, priatelia. T
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Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali       
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Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
T  T

5

Mgr. 
IT

29

  

40

Matej Pintér Bc.
študent
V

13

Martin T

39

Tomáš V

49

V

55

Pavol Kordoš

106

Zsolt Pástor

Neded

125

Ing. Juraj Chrien
programátor

71

Lukáš Turský
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O týždeň, v sobotu 29. februára,  sú 
na Slovensku voľby poslancov do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Ponúkame základné pravidlá 
voľby.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta
Okrsková volebná komisia zakrúž-

kuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom. Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Úprava lístkov
V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 

obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť. 

Volič môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako šty-
rom kandidátom, taký hlasovací lístok 
sa bude počítať v prospech kandidujú-
ceho subjektu a na prednostné hlasy 
sa nebude prihliadať. Na požiadanie 
voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.           red

Základné informácie pre voličov

Foto: ilustr
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky.

KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
� DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za � rokov v celkovej výške 
��� ��� eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá�
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved�
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

�. 2. 3. 4. 5.
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Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý
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Z prejavu prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej na pre-
stížnej svetovej bezpečnostnej kon-
ferencii v Mníchove:

… „Ako keby sme zabudli, že de-
mokracia – a dovolím si povedať, že 
aj celá Európa a koncept západu – je 
najmä o duchu slobody, spravodlivosti, 
tolerancie a solidarity, ktorého obran-
ným valom je právny štát. O každo-
dennom rešpekte voči pravidlám, o ich 
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho, 
o zodpovednosti... Aby právny štát fun-
goval, potrebujeme silné inštitúcie či 
uvedomelých občanov. A právny štát 
nebude fungovať bez zodpovedných 
politických lídrov, ktorí budú princípy 
právneho štátu brániť a presadzovať. 

...Zodpovednosťou politických 
lídrov je nebáť sa prijať jasné a princi-
piálne postoje ku všetkým prejavom 
extrémizmu a radikalizmu. Byť schop-
ní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť 
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes 
extrémisti a populisti útočia. Poukazo-
vať na manipulácie a lži, za ktorými sa 
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Nerozdeľovať. Na východ a západ 
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na  
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale 
spájať.

…Esenciou právneho štátu je v 
prvom rade rešpekt k pravde. Právny 
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu 
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu 
do našich práv. Je paradox, že právny 
štát dnes môže byť demontovaný práve 
manipulatívnou rétorikou o právnom 
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení  

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o 
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či 
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť 
autoritárskymi metódami. A či im nie 
sú pluralizmus a demokracia len na 
obtiaž.

...Toto je dnes hlavná výzva pre 
dobré fungovanie právneho štátu v na-
šej západnej komunite – nielen dobré 
zákony či nezávislé súdy. Osobitne po-
litickí lídri majú zodpovednosť podpo-
rovať rešpekt k pravidlám, nepodľah-
núť populizmu a neútočiť na niekoho 
len preto, že to prináša politické body. 
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri 
roky so sebou často nesú nenapravi-
teľné škody pre generácie. Je našou 
úlohou podporovať a chrániť to, čo je 
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej 
demokracie –  nezávislé médiá, či ob-
čiansku spoločnosť.“

Potrebujeme rešpekt 
k pravidlám i k občanom

» Redakčne krátené

03
-0

17
1 

  O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Sl

ob
od

a 
a 

So
lid

ar
ita

 (S
aS

) s
.r.

o.
, P

rie
m

ys
el

ná
 8

, 8
21

09
 B

ra
tis

la
va

, I
Č

O
42

13
93

33
  V

yd
áv

at
eľ

: R
EG

IO
N

PR
ES

S,
  s

.r.
o.

 Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Učitelia si zaslúžia vyšší plat. 
A nielen to

Branislav Gröhling
podpredseda SaS a tímlí-
der strany pre školstvo, 
kandidát č. 3

Školstvo

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 900 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 pracujem 
ako poradca pre školstvo, sa nám to už darí. Umož-
nili sme učiteľom bezplatne študovať cudzí jazyk, 
začínajúcim priplácame 100 eur k platu, končiacim 
sme navýšili odchodné. A v neposlednom rade sme 
začali učiteľom preplácať čas, ktorý venujú našim 
deťom navyše. Či už ide o krúžkovú činnosť, alebo 
prípravu na rôzne súťaže. Aplikovať to chceme na 
celé Slovensko.

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. 
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

Najčítan
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regioná
lne

noviny
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BASTRNÁK TIBOR5

RIEŠENIE
EXISTUJEEXISTUJEEXISTUJE

Ten, podľa koho voľby nie sú dôležité a je jedno, či sa strana Most-Híd dostane do parlamentu, tvrdí aj to, že:

Je jedno, či naše nemocnice budú modernizované.

Je jedno, či budú investície v našom regióne, v našich obciach. 

Je jedno, čo sa stane s našimi školami. 

Je jedno, či daňové zaťaženie pre zamestnancov a podnikateľov bude nižšie.

Je jedno, či rodiny budú naďalej podporované daňovým bonusom a výhodnými pôžičkami.

Je jedno, či zabránime extrémizmu.

NÁM TO NIE JE JEDNO a MYSLÍME SI, ŽE ANI VÁM!

Aj jeden hlas je dôležitý, Váš hlas má veľkú váhu!

JE VÁM TO JEDNO?

Objednávateľ: MOST-HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Dodávateľ: KEMAR s.r.o., ulica 1. mája 2752, Hurbanovo 947 01, IČO: 47 341 319 

Milí dôchodcovia,

6
6
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Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS

03
-0

17
1 

  O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Sl

ob
od

a 
a 

So
lid

ar
ita

 (S
aS

) s
.r.

o.
, P

rie
m

ys
el

ná
 8

, 8
21

09
 B

ra
tis

la
va

, I
Č

O
: 4

21
39

33
3 

 V
yd

áv
at

eľ
: R

EG
IO

N
PR

ES
S,

  s
.r.

o.
 Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 

Tr
na

va
, I

Č
O

: 3
62

52
41

7

Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Práca na jednu zmenu.
Požadujeme: manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

Nástupný plat: 
od 620€ v hrubom 
+ príplatky 
+odmeny vedúceho.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru

ZÁVOZNÍKOV,
pracovníkov zberu  tuhého 

komunálneho odpadu.
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ

VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

26. februára 1996  
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skla-
dateľ a klavirista (* 1940).

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK
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Človek objavil čaro mišpúľ pred 3 
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou 
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani 
netušíme, ako je mnohým z nás pro-
spešná.

Na našom území spomína mišpule 
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai 
(1606-1666) v diele Bratislavská záhra-
da (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody 
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím, 
ale je dobré ich nechať na strome, aby 
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú 
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú 
a potom sa jedia surové. Nikde som ne-
videl, aby ich piekli.“

Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže 
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh, 
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí ro-
dičia vedeli veľmi dobre, že najlahod-
nejšie plody prináša mišpuľa na hlo-
hovom podpníku. Ak sú na dulovom, 
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.

Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si 
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú 
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto 
šťavnaté ovocie prekvapí svojou lieči-
vou silou.

Účinný prostriedok v boji proti 
cukrovke a priaznivé účinky na tráve-
nie! Mišpule obsahujú minerálne látky 
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín 
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme 
vlákninu a organické kyseliny. Výťaž-
ky z mišpule znižujú hladinu cukru v 
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke, 

dne i nedostatočnej funkcii obličiek. 
Upokojuje celý organizmus, zásobuje 
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide 
o účinné diuretikum, keďže podporuje 
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučova-
nie. Tým, že obsahuje veľké množstvo 
minerálov a nízky obsah proteínov, sa 
odporúča pri dne, vysokej hladiny ky-
seliny močovej či obličkových kame-
ňoch.

Konzumácia tohto ovocia je naj-
lepšia hlavne v období, kedy je chrípko-
vá sezóna a hrozí vznik prechladnutia 
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triter-
penické estery, ktoré majú silný proti-
vírusový účinok, hlavne proti rinoví-
rusom, ktoré spôsobujú zápal horných 
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná 
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri 
nadmernom ukladaní cukru v pečeni. 
Pomáha normalizovať objem pečene v 
prípade hepatomagálie, čo je chorobné 
zväčšenie pečene. 

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad

» red
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FeHaus s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

20 rokov na trhu
Montáž domov 

v Rakúsku a Nemecku
Hľadáme odborníkov 
(najlepšie 4-členné skupiny): 

tesár, pokrývač, 
kartónista, klampiar, 
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby

Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

Tel: 0908 715 316

78
12

00
00

8-
7

Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU 78
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Práca na dohodu 
vhodná pre mužov, vhodné 

ako privyrobenie aj pre dôchodcov 
priamo v NR. 

PO-PIA na 4hod./deň, 
mzda 3,34€/hod. 
Pre viac info volať 

MAHAX Slovakia s.r.o. 
0905 917 308
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

7
6
-0
0
1
1

PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Spoločnosť 

Power Boilers & Piping,a.s. Levice

hľadá Zámočníkov

pre prácu v DUSLO Šaľa
zárobok: cca 1.100,- EUR/brutto
pracovná doba: od 6.00 do 14.00 hod.
pracovný pomer: živnosť
Výučný list podmienkou.

kontakt: 0914 126 882

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

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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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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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 1 400 € brutto / 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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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO

03
119

01
75


