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Týždenne do 31 290 domácností

Načo?

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?
Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

Poštová 914/2,
Galanta

Na splátky od 20€ mesačne.
Dĺžka kurzu 10 týždňov.
Cena pre študentov 560€
na osobný automobil.
Kontakt:

0940 436 995

Opatrujtee sa s rozumom,
hľaduplnosťou,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
áhajte potrebčasy. Pomáhajte
ľvek a kedykoľľ
ným kdekoľvek
podliehajte
vek. A nepodliehajte
presii –
strachu a depresii
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

STRECHYNA KĽÚČ

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.strecha.ws

07-0012

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.

36-0030

Najčítanejšie regionálne noviny

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

36-0005

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
0911 266 549

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
9

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

ROZVOZ
e
Zabezpečím

Doplnky a montáž ZADARMO!

36-0007

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková
ášš
á

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

IZOLÁCIE

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
781200011

0911 28 88 68
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76-0025

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

LEKÁRNIČKA PRÍRODY / SLUŽBY

2

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

INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Galanta

Cesnak medvedí
Cesnak medvedí je vraj zdravší ako
bežný cesnak. Je vhodný na prečistenie
organizmu a priaznivo vplýva na kožné
problémy. Listy cesnaku stačí nakrájať
na chlieb – podobne ako pažítku, alebo
pridať nasekané do omáčky. Treba však
dávať veľký pozor a nepomýliť si ich s
listami konvalinky. Dôležitý poznávací
znak je vôňa cesnaku.
Nezabudnuteľný podbeľ liečivý
Skorá jarná bylinka sa objavuje tiež
už v marci. Žlté kvety priam kričia v
blízkosti malých vodných tokov a lákajú lietajúci hmyz. Podbeľ sa používa
pri kašli, prechladnutí aj astme. Podbeľ
možno užívať v podobe sirupu a čaju.

Všetko od zeleniny
Treba pripomenúť, že v tomto období a v situácii, v ktorej verejné zdravie
je, je potrebné konzumovať čo najviac
vitamínov a cenných látok v živej podobe – v zelenine a v ovocí. Odborníci
radia až pol kilogramu tejto zložky v
strave na deň a osobu. Pridajte k tomu
20 minút pobytu na slnku (hoci aj na
balkóne) a po vitamíny určite nemusíte
do lekárne. A ak ich aj práve nezoženiete v tom obvyklom širokom sortimente, kvasená kapusta je vždy a všade.
Kvasená kapusta je doslova imunitná
bomba. Jedna šálka kvasenej kapusty,
čo je približne 150 gramov obsahuje 27
kalórií, ani gram tuku, 7 gramov sacharidov, 4 gramy vlákniny, 1 gram proteínov, 35 percent odporúčanej výživovej
dávky vitamínu C a 23 percent vitamínu K. Obsahuje aj železo, magnézium,
vitamín B6, foláty, med a draslík.

Prvosienka jarná
Žlté kvietky zbadáme na okraji lesov,
na medzi, či lúke. Pomáhajú pri zahlienení a sú skvelé na regeneráciu pokožky. Pôsobia močopudne, uvoľňujú močové kamene, zmierňujú reumatické
ťažkosti a dnu. Prvosienka zmierňuje
migrénu a bolesti hlavy. Z kvetov prvosienky si pripravíme aj čaj. Zalejme lyžičku kvetov vriacou vodou a lúhujme
cca 10-15 minút. Následne preceďme a
popíjajme po dúškoch.

PALIVOVÉ DREVO

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

Náhrobné kamene
- prírodný kameň
- umelý kameň
- betónové základy
Sírkövek
- terméskő
- műkő
- beton alapok

» red

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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

tel.:

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901

STRECHY

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

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

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924
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Interiér-Exteriér
- parapetné dosky
- kuchynské dosky
- obklady krbov
Beltér-Kültér
- ablakpárkányok
- konyhai munkalapok
- kandallók

0911 946 155

Adresa: Hodská 358/29 Galanta
Vždy ochotne poradíme, našim cieľom je Vaša spokojnosť
Szívesen adunk tanácsot, célunk az Ön elégedettsége.

07-0045

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

0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

Kamenárstvo - Kőfaragó

781200046-3

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

25

30 % zľava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Západné Slovensko

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

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

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Ša¾a

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

0902 187 676

aj kamiónový odber

36-0008

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Začína sa ich sezóna. Tak by bola
veľká škoda nevyužiť ich vlastnosti.
Bude však treba zájsť aj kúsok ďalej,
ako iba do záhradky.

94-0050
050

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

47-020

Redakcia:

Tri zázračné rastlinky

36-0032

ŠALIANSKO

36-0004

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Pripravované vládne opatrenia

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka

Nástup IHNEĎ!

0911 245 691

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

» red

Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:
murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo,
aby bol kontakt s domácim zvieraťom
obmedzený len na členov rodiny, ktorí Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež
kontaktu zvierat medzi sebou.

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

»Hľadám pomoc do do-

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Odstúpim

priestor na
svadbu 10.10.2020 Hotel
Tevel Sládkovičovo. Info
0917686153
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

» red

INZERCIA

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

0905 373 407

GA20-13 strana

mácnosti pre chorú pani na
4 dni v týždni po 4 hodiny
plat dohodou, 0910501873

»Predám vodný skúter s príslušenstvom 0915400088
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758

Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.
Obsadzujeme pozície:

ăðąñĈąôóŝòøăðąôñýŭÿāıÿāðąĎā
ăðąôñýŭāþĉÿþĝăĎā|āþùôúăþąŭüðýðűĢā

Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
staršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

v Galante

» red

»Prenajmem veľký 1-izbový
byt v Šali. 0903731710
»Prenajmem 5-izbový poschodový rod.dom v Šali,
0903731710
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

príjme strážnikov na prevádzky

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM MOTOCYKLE JAWA
NA OPRAVU IHNEĎ. TČ
0904392883

04 BYTY / prenájom

SBS GUARDING s. r. o.

V týchto dňoch viacerí z nás využívajú
na prepravu viac osobné auto, ako hromadnú dopravu.

Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

16-0098

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Hygiena v aute

29. marca 1464

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

PALIVOVÉ
DREVO

Informácie pre majiteľov psíkov
Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu
by mali platiť základné pravidlá.
V prípade psov nesmie chýbať pravidelné chodenie von. Pripomína to
iniciatíva Zvierací ombudsman. Iniciatíva poukazuje na to, že pre seniorov
by bolo dobré, ak by im psa zobral von
mladší sused či rodina.
„Každý, kto seniorom poskytne
takúto pomoc, však musí dodržiavať
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť
rúško, rukavice, so seniorom stráviť
len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa,“ poznamenala.
Veterinárna lekárka Martina Karasová, ktorá spolupracuje so Zvieracím
ombudsmanom, pripomína, že vedcami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa
ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka. Koronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

Duslo Šaľa

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

36-0033

Napríklad dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná
galatéria.
Alebo umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v
prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek
a pri minimálnom počte zákazníkov.
Po rokovaní s telekomunikačnými
operátormi chce presadiť aj to, aby umožnili neobmedzený prístup k internetu, resp.
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

príjme strážnikov
na objekt

36-0002

Vláda pripravuje schváliť niekoľko desiatok opatrení, ktoré by mali pomôcť
zastavenej ekonomike, vyberáme z
nich tie pre drobných podnikateľov a
živnostníkov.

Vláda chce odpustiť sankcie majiteľom vozidiel, ktorým skončila platnosť
technickej kontroly a emisnej kontroly v
čase od 1.3. do 30.9..
Taktiež sa plánuje odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj prerušenie živnosti najmenej na jeden mesiac
až tri roky.
Sledujte preto denné spravodajstvo,
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku
apríla.

Občianska
riadková
inzercia

36-0034

na pomoc živnostníkom

SBS
LAMA SK

3

36-0001

GALANTSKO
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Sociálna poisťovňa – OČR, PN
Ústredný krízový štáb odporučil, aby
Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10
rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a
svojim rozhodnutím uzavrel školské
a predškolské zariadenia.

Ako majú pediatri
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné
Žiadosť o ošetrovné zverejnená na
webovej stránke Sociálnej poisťovne
slúži výlučne rodičom na uplatnenie
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju
majú poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia
lekárom.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek
bez to, aby si rodič musel podávať novú
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaPreukaz o trvaní PN
duje osobné a celodenné ošetrovania z
V prípade dočasných PN vystavených dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzicv súvislosti s koronavírusom pacient ne- ké schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť
musí Sociálnej poisťovni takéto potvrde- pobyt v domácom prostredí bez dozoru
nie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho le- rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu
kára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. osobného a celodenného ošetrovania u
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne detí nad 11 rokov musí verifikovať pediapošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na ter. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetdočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvi- rovania sa v zdravotnej dokumentácii
sia s koronavírusom, posielajú preukazy uvedie diagnóza U07.2.
o trvaní PN sami štandardným postupom
(poštou alebo do schránky na pobočke).
» Zdroj: SP (krátené)
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Naučíme sa deliť?
Ľudia prestali na pár týždňov vyrábať
a cestovať a ovzdušie nad Čínou sa
vyčistilo a voda v Benátkach je priezračná.
Vírus nám hovorí, aby sme sa učili
deliť. Svet je zatiaľ nastavený na raste a
ekonómovia nás učia násobiť - výkony,
zisky alebo HDP. Takto to však ďalej nepôjde. Musíme sa naučiť deliť. Predstavte
si, že by vaša firma znížila výkony a zisky na polovicu. A vydeľte pracovnú dobu
dvoma. Ľudia by pracovali iba 2,5 dňa
do týždňa. Teraz príde nepríjemná časť.
Vydeľte si váš plat dvoma. Šéfovia, ktorí
zarábajú tisíce eúr, si to možno dokážu
predstaviť. Ľudia, ktorí majú pár stoviek
asi nie. Deliť sa teda môžu tí, ktorí zarábajú dvetisíc a viac.
Mali by sme obmedziť aj našu spotrebu - dovolenky v zahraničí, zbytočný
luxus a ďalšie veci, za ktoré zbytočne
platíme. Poznám ľudí, ktorí na Slovensku žijú z menej ako 100 eur na mesiac.
Rušia sa športové súťaže. Ľudia potrebujú viac záchranárov ako celebrity,
ktorých plat môžeme podeliť 100 a stále
zostane dosť. Zdravotník dostáva mesačne stovky eur, športovec neraz milióny.
A čo najbohatšie firmy sveta? Jedna zdieľa na internete správy, druhá

fotografie, tretia rôzne statusy, štvrtá
vyhľadáva, ďalšie predávajú a robia
reklamu. A zarábajú na tom obrovské
peniaze. Nechcú deliť, platiť dane a odvody. Mali by sa povinne deliť a zmenšovať svoj vplyv. Takže - Microsoft/2,
Apple/2, 1 Google/2, Amazon/2, Kaufland/2, Volkswagen/2 a tak ďalej.
Moje príklady delenia hovoria o
tom, že je lepšie mať viac času, ako
peňazí, byť pokojný a šťastný, ako
uštvaný a strachujúci sa o svoj majetok.
Delením pochopíme, že menej je viac a
skutočné bohatstvo nie je to, sme dostali, ale rozdali.
A čo by sme takýmto delením dosiahli? Menej priemyselnej výroby
a čistejšie životné prostredie. Menej
spotreby a odpadu. Menej práce a viac
voľného času. Viem, že ekonómovia a
politici by mojee úvahy
lúzneoznačili za blúzneebo si
nie a utópiu, lebo
dstato nevedia predstaviť.
írusov
Koľko
vírusov
ešte musí prísť, aby
si to predstaviť vedeli?

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464
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Dodatočné konanie o dedičstve
Prípad, kedy sa objaví časť majetku
poručiteľa, resp. osoby, ktorá zomrela
až po tom, ako bolo to prvé, resp. pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie je v právnej ani notárskej praxi vôbec nezvyčajné.
Postup a právna úprava prejednania dodatočného konania o dedičstve
je priamo upravená v Civilnom mimosporovom poriadku. Podľa predmetnej
právnej úpravy, ak by sa po tom ako
uznesenie o dedičstve (v predchádzajúcej právnej úprave osvedčenie o dedičstve) nadobudlo právoplatnosť,
objavil ďalší majetok po poručiteľovi,
prípadne spolu s majetkom aj dlh, tak
súd vykoná o tomto majetku dodatočné
konanie o dedičstve. Ak by sa objavil
len samotný dlh, teda bez ďalšieho novoobjaveného majetku, súd nevykoná
dodatočné konanie. Takéto konanie
je možné začať na návrh alebo aj bez
návrhu. V tomto návrhu je potrebné
uviesť informácie o pôvodnom konaní
o dedičstve, a to uviesť kto pôvodné
konanie vykonal spolu s označením
rozhodnutia, ktorým bolo pôvodné konanie právoplatne skončené. Toto rozhodnutie (bez ohľadu na označenie či
už uznesenie o dedičstve alebo osvedčenie o dedičstve) by bolo vhodné priložiť ako dôkaz k návrhu.
Ďalej je potrebné v návrhu opísať
novoobjavený majetok. Tieto tvrdenia
je potrebné preukázať dôkazom, naprí-

5

Hrdinovia medzi rodičmi

klad výpisom z listu vlastníctva. Tento
výpis nemusí byť použiteľný na právne
úkony, postačuje výpis vytlačený z online portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ . Osobami oprávnenými
na podanie takéhoto návrhu sú predovšetkým tí, o ktorých sa možno domnievať, že sú dedičmi poručiteľa. Vo
výnimočných situáciách môže byť toto
konanie začaté aj bez návrhu, a to na
podnet súdu, notára, štátneho orgánu
alebo orgánu územnej samosprávy.
V prípade, ak by poručiteľ zanechal
po svojej smrti závet, v ktorom by určil
všetkých dedičov spolu s ich dedičskými podielmi, a to k celému svojmu majetku, tak takýto závet by sa vzťahoval
podľa jeho znenia na všetok majetok
poručiteľa, teda aj na majetok objavený
neskôr. V dodatočnom konaní o dedičstve by sa postupovalo podľa tohto
závetu. V prípade, ak by poručiteľ závet
nezanechal alebo by aj zanechal, ale
tento by sa vzťahoval len na konkrétny
majetok, ktorý sa už prejednal v pôvodnom konaní, tak tento novobjavený
majetok by sa dedil podľa zákona.

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

Sú medzi nami a zvládajú to. Osamele žijúci rodičia s deťmi, bez
manželiek, manželov, alebo rodičia, ktorí sa aj v pre nás inak normálnej situácii starajú o deti, ktoré
toho potrebujú oveľa viac ako bežná
vzorka populácie.
„Z každej strany počúvať, aké je to
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Nevravím, že situácia je pozitívna. Avšak
musím sa úprimne priznať, že pre mňa,
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny
ostatných detí s diagnózami nie bežnými, ale zriedkavým, vzácnymi, či častými... v podstate „normálna“. Napísala
pani Barbora Zajačková. A pokračuje
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo
bežná rodina s jedným trvalo chorým
členom na zriedkavú diagnózu - depresiu, izoláciu, neistotu, nevedomosť,
nedostupnosť liečby či odborníkov...
nedostatok informácií, pochopenia a
pomocnej ruky... Konečne ľudia vnímajú aj niečo iné ako peniaze a hmotné
statky - tie sú asi každému teraz na dve
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré
majú dieťatko alebo člena so zriedkavou chorobou doma takto žijú mesiace,
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vôbec lepšie... Chcem tým len napísať, že
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk!
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte
problém vydržať sami so sebou znamená, že niekde je u vás a vo vás chyba
programu. Držím palce, aby ste ju našli
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo
už teraz sa svet zmenil!“ Citujeme z posolstva pani Barbory Zajačkovej.
Ďalší čitateľ nás upozornil na to,
že existujú rodiny s jedným rodičom a
napísal:
„Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete deje, 21. marec bol
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento
deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a dôležitej
úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodiny.
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o
jednorodičovských rodinách a objasniť situáciu v akej sa neúplné rodiny v
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, ktorú jednorodičia každodenne vykonávajú pri striedaní pracovného a rodinného
života. Často pod veľkým finančným a
emocionálnym tlakom a to všetko pre
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch
všetci spoločne podporiť túto myšlienku
a spomenúť si na susedu alebo suseda,
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku
sú v každej 14-tej domácnosti deti vychovávané jednorodičom.“

» red

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov Čo a ako s rúškami
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

» red

Všetci ich používame na verejnosti, kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, do- materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
pravných prostriedkov.
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
Používame rôzne rúška, najviac tým vyššia teplota vody počas prania.
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet» red

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Úľavy daňovníkom

Slová pre veriacich

Finančná správa informovala o davkov na daň inak. K žiadosti počas
tom, ako v situácii pandémie vychá- tejto mimoriadnej situácie nie je podza v ústrety svojim klientom – da- trebné nič dokladať.
Finančná správa už dnes usmerňovníkom.
ňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom,
Môžete využiť elektronickú komu- ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou
nikáciu s finančnou správou a nemu- spôsobenou šírením koronavírusu,
síte fyzicky navštevovať daňový úrad. vychádzali čo najviac v ústrety – napríLehota na podanie daňového prizna- klad predlžovaním lehôt pri zasielaní
nia, bežne sa končiaca v marci, sa pre- dokumentov a pod., vyjadrovanie súdlžuje až do konca júna – automaticky. hlasu k žiadostiam o odpustenie zmešV prípade, že nepodáte oznámenie o kania lehoty a pod.
predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v Ak máte ďalšie otázky
tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť
Kontaktujte Finančnú správu SR
sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, elektronicky prostredníctvom kontaktktorí medzičasom už daňové priznanie ného formulára dostupného na portáli
k dani z príjmu podali a daň zatiaľ ne- finančnej správy.
zaplatili.
Kontaktujte jej call centrum na
Zákon momentálne neumožňuje 048 43 17 222.
predĺžiť lehotu na podanie daňového
priznania k DPH, preto ak podania
neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.
Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu
legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie
za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v
tejto situácii neukladali.

Všetko je mimo svoj obvyklý
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani
nedokázali predstaviť. Chrámy sú
uzavreté a prichádzajú významné
sviatky.

Nedokážete platiť preddavky?
Požiadate o platenie preddavkov
inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na
žiadosť daňovníka určí platenie pred-

» red

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a
pros o odpustenie s celým srdcom, so
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
Omše v kostoloch nebudú určite vyhlásil pápež František. Hovoril takto
minimálne až do konca marca. Pôvod- o „duchovnom svätom prijímaní Euné rozhodnutie, ktoré prijala Konfe- charistie, čo je veľmi odporúčaná prax,
rencia biskupov Slovenska a platilo do keď nie je možné sviatostné prijímanie.
23. marca, sa predlžuje do 31. marca. „Hovorím to pre všetkých, najmä pre
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého ľudí, ktorí sú osamelí.“
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez
prítomnosti verejnosti.
Aktuálne dianie
Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď
Apoštolská penitenciária v piatok
nemáme možnosť pristúpiť k sviatost- 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirnej spovedi? Na túto otázku dal v pia- kev umožňuje získanie plnomocných
tok 20. marca odpoveď pápež František odpustkov ľuďom nakazeným koronapri rannej homílii v Dome sv. Marty. vírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako
Veriacim pripomenul učenie Katechiz- aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa
mu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej za nich modlia. Dnes bola zároveň vyľútosti.
daná i nóta, ktorá pripomína, že v exSalus animarum - spása duší - je trémnych situáciách je možné udeliť i
najvyšším zákonom Cirkvi.
hromadné rozhrešenie.
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal,
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť,
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspo» red
vedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a
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Nedostáva
te
pravidelne

ĎAKUJEME!

NAŠE NOVI

NY

záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

33-0036

0905 373 407
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