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INZErCIa
0905 915 039

• M A Ľ O V A N I E • 
• S T I E R K O V A N I E • D L A Ž B Y •

• I N É  S T A V E B N É  P R Á C E •
0907 807 557

rýchlo, kvalitne, prijateľná cena

...20€ tepovanie, leštenie...
...využite náš kupón...

0911 870 299

AUTOSERVIS

.sk-10%

KUPÓN
-16 €

Nakúp
za 50 €  

a dostaneš

AUTOdielyAUTOservis

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

Ložiská • Guferá
 Klinové remene
      Manžety
        O- krúžky
             Filtre
               Oleje              
                 Spojovací materiál

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Jana Gregušová   0905 915 039

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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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
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SC    27.920 Senecko
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TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
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Tomáš Baťa pôsobil ako tvrdý chlap. 
Aj Ján Antonín. Asi nezvykli plakať. 
Dnes by možno zaplakali. Nad nie-
ktorými podnikateľmi. 

Ja vnímam podnikateľa ako člove-
ka, ktorý dokáže vymyslieť a dodať vo 
svojom produkte alebo službe hodno-
tu, za ktorú mu zákazník dobrovoľne 
zaplatí. Hodnota, ktorú si zákazník 
kupuje, zlepšuje jeho život, podnika-
nie, pomáha ľuďom v spoločnosti alebo 
prírode. Podnikateľ teda opravuje svet 
a nepoškodzuje druhých. Je to zároveň 
človek, ktorý dokáže inovovať, prekoná-
vať prekážky, tvrdo pracovať, uskromniť 
sa, keď treba a niekedy aj riskovať so svo-
jimi peniazmi, o ktoré môže pri nepred-
vídateľných situáciách prísť. Keď toto 
niekedy hovorím pred ľuďmi, tak si nie-
ktorí o mne myslia, že mi šibe. Ukazujú 
mi príklady „podnikateľov,“ ktorí nikdy 
nič užitočné nevymysleli, len rôzne triky 
na obchádzanie zákonov. Nikdy riadne 
nepracovali a priživovali sa na rôznych 
stimuloch a dotáciách. Zdierajú svojich 
zamestnancov, riskujú s peniazmi svo-
jich zákazníkov a keď je zle, tak neplatia 
svoje dlhy a posielajú svojich spolupra-
covníkov štátu. 

Tomáš Baťa povedal: „Podnikatel si 

musí troufat zaměstnávat lidi i přes dobu 
krizí a neposílat je panu státu na krk, 
aby je živil, když přijdou těžké časy. Těž-
ké časy jsou časté a právě tehdy je třeba 
podnikatelů nejvíce. A tenkráte je to, kde 
bankéř již na to nestačí. Je takový zákon, 
který by jej přinutil? Ten zákon se nazývá 
poctivost. Chci dokázat ne slovy, ale skut-
ky, že závod dle našich zásad spravovaný 
je v konkurenčním zápase nezdolný i vůči 
nejsilnější konkurenci. K této své práci 
nepožaduji podpory od nikoho, jmenovi-
tě ne od státu. K této své práci potřebuji 
jediné - aby mi bylo dovoleno pracovat.“

Predstavujem si v tomto čase život 
v rôznych scenároch - strata zákazníkov, 
predajných kanálov, dodávateľov, zasta-
venie cash flow, vypnutie internetu a 
pod. Skúsme pracovať na tom, aby sme 
znovu boli autonómnou a sebestačnou 
krajinou, ktorá má 
skutočných podni-
kateľov a inovátorov. 
Aby sme tak doká-
zali prežiť aj zlé časy 
a aby sa Baťovci za 
nás nemuseli han-
biť.

Baťovci by zaplakali

» Ján Košturiak

BUDE DOBRE

#ZOSTANDOMA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Máme radi heslá, lebo heslá mobi-
lizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to 
doslova celé masy. Čím viac hesiel 
a masových vyjadrení k nim, tým 
viac mi to pripomína prvé, respek-
tíve deviate máje za minulého re-
žimu. Tie ôsme si budem pamätať 
do smrti s najvyššou úctou.

Heslami možno „odkomuniko-
vať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny 
preložené – zblbnúť každého. Sú ľu-
dia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša 
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní 
„marketingoví mágovia“, potom sú 
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť 
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne 
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár 
repelentom proti komárom. A napo-
kon, bez ohľadu na to, že tu máme 
tridsať rokov „po“, tak máme medzi 
sebou aj zdatných jedincov, ktorí 
heslami fanatizujú masy. Masy pre-
važne slepé, prevažne hluché a masy 
manipulovateľné, pretože masy netr-
pia na niečo také, akým je napríklad 
individuálne myslenie a schopnosť 
samostatne posudzovať javy a fakty v 
súvislostiach.

Prežívame dobu hesiel. Priam ich 
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný 
predspevák, vypustí heslo a a už znie 
ako chorál ponad sociálnymi sieťami, 
v celom mediálnom priestore, vy-
slovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla 

priebežnú absenciu vlastných myš-
lienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa 
ozýva zo všetkých strán ako pokusné 
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúma-
júcich nimi rôzne netušené rozmery.

Sú však aj takí, ktorí na heslá ne-
majú čas, musia konať. Musia liečiť, 
musia odoberať vzorky, musia držať 
v chode ambulancie všeobecných 
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť 
rozkazy nariadených, nech sú aké-
koľvek, musia piecť chlieb, musia 
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia 
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď. 
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibi-
com, v súčasnej situácii a podobe už 
ani na rozdiel od legendárneho Ke-
cala z Predanej nevesty nebavia. Na-
opak, škodia, brzdia, hádžu polená 
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo 
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky 
svojej bezvýznamnej slávy.

Nerecitujme heslá, prosím... Ko-
najme. Tak, ako je to správne a naj-
mä tak, ako nám to radia 
odborníci s príslušným 
vzdelaním i s dobrými 
výsledkami v praxi! 
Dôverujme múdrosti 
a prestaňme adoro-
vať prázdne, hoci 
vzletné heslá.

Vzletné, ale prázdne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda Slovenskej republiky vyhlási-
la mimoriadne opatrenia v Sloven-
skej republike z dôvodu možného 
šírenia koronavírusu COVID-19. Tie-
to opatrenia majú vplyv aj na plne-
nie povinností správcov bytových 
domov v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov.

K vybraným povinnostiam správ-
cov odporúčame:

Vyúčtovanie (do 31.5.):
Vo všeobecnosti nepredpokladáme, 

že by správca nestihol vypracovať vy-
účtovanie (prípadne správu o činnos-
ti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii 
dokumentáciu potrebnú na vypraco-
vanie listín, nič mu nebráni v tom, aby 
si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu bude SOI pri prí-
padnej kontrole prihliadať na prípady 
individuálne a bude v plnom rozsahu 
brať do úvahy objektívne prekážky, 
ktoré spôsobili nesplnenie si tejto po-
vinnosti.

Reklamácie:
Bližšie informácie nájdete TU: 

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-
-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vla-
dy-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi

Schôdze, hlasovania:
Schôdze alebo iné zhromaždenia 

a tiež písomné hlasovanie môžu byť 
ovplyvnené mimoriadnou situáciou a 
rizikom z možného šírenia COVID-19. 
Rozhodnutie v tejto oblasti ponechá-
vame výlučne na správcov alebo vlast-
níkov. Toto rozhodnutie bude pri prí-
padnej kontrole SOI v plnom rozsahu 
akceptované. Odporúčame však, aby 
správca/vlastníci aj v tomto prípade 
postupovali v zmysle príslušných roz-
hodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia 
rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné 
vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť 
potrebám verejnosti s prihliadnutím 
na riziko a život ohrozujúci stav, najmä 
nezanedbať opravy alebo revízie nevy-
hnutné z pohľadu zdravia, života a bez-
pečnosti vlastníkov. Ostatné povinnos-
ti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. 
z. budú posudzované primerane. Upo-
zorňujeme, že nemožno od správcov 
ani od iných podnikateľských subjek-
tov v aktuálnej situácii žiadať plnenie 
všetkých povinností. Preto ubezpeču-
jeme, že SOI bude prihliadať osobitne 
na každý jeden prípad odôvodnený 
mimoriadnou situáciou a objektívnou 
prekážkou na strane podnikateľského 
subjektu.

Povinnosti správcov bytových domov 
– mimoriadne!

» red

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

.
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čo nás navždy opustil
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Ladislav Fábián z R
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.

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

#ZOSTANDOMA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Sme po sviatkoch, sme prejedení 
a dokonca – podľa poznatkov ob-
chodníkov sme prejedení výsostne 
nezdravo. Nasvedčujú tomu nákupy 
bielej jemnej múky, droždia či kon-
zerv a na druhej strane pomerný ne-
záujem o čerstvú zeleninu a ovocie.

Pohľad na hladiny cukru pri ran-
nom meraní nalačno asi nikoho v tých-
to dňoch neteší. Nemusí však zostať iba 
pri ňom. Stačí naozaj málo. Inokedy by 
napríklad pomohli prechádzky, teraz sa 
však diabetikom príliš neodporúča vy-
chádzať von z dôvodu možnej nákazy.

Takže – žiadne biele pečivo, chlieb 
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To by 
malo byť automatické. Čo najviac obme-
dziť potraviny, pripravené z bielej múky. 
Naopak, zvýšiť príjem tých, ktoré majú 
vyšší obsah vlákniny. Nerozpustnú vlák-
ninu nájdete napríklad v semienkach, 
celozrnnom pečive, celozrnných cesto-
vinách a ryži, rozpustnú zas v ovsených 
vločkách, jablkách, fazuli. Pacientom 
s diabetom druhého typu urobí dobre 
návyk na jablčný ocot. A to dve až štyri 
polievkové lyžice jablčného octu denne. 
Z jablkového octu si môžete spraviť ná-
poje alebo si ho pridať do šalátov. Jablčný 
ocot by ste ale nemali piť samotný, buď 

si ho pridajte už do spomínaného jedla 
alebo ho zrieďte s vodou. Ak však máte 
cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu 
radšej vyhnite.

Grapefruit nie je u nás príliš obľúbe-
né ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej 
komunikácii dosiahnete významný po-
kles glykémie. Najvhodnejší je červený 
a treba ho konzumovať aj s blanitými šu-
pinami medzi „mesiačikmi“. Mimocho-
dom, ak si do čistej vody, ktorou hasíte 
smäd, pridáte pravidelne trochu šťavy z 
citróna, tak isto si robíte iba dobre.

Neverili by ste, čo dokáže škorica a 
preto napríklad jablčný čaj so škoricou 
je takmer zázrak. Škorica dokáže glyké-
miu nielen znížiť, ale zabráni aj jej väč-
ším výkyvom počas dňa. Pozor však, 
nepreháňať. Čajová lyžička škoricového 
prášku na deň je tak asi horná bezpečná 
hranica.

Účinný je aj chróm, ale ten umelý v 
podobe výživového doplnku z lekárne 
vám bude najskôr asi nanič a ak to pre-
ženiete s dávkou, skôr vám ublíži. Chróm 
preto konzumujte vo vajíčkach, v broko-
lici – to je fakt výborný pomocník zdra-
viu, v orechoch, v hnedej ryži, nájdete ho 
aj v syre a v zemiakoch – na ne však zas 
pozor, pretože obsahujú aj škrob.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

» red

PRE SLOVENSKO

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSUE  
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953
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NAJLACNEJŠIE 

CEMENT
PORFIX 10 cm
POLYSTYRÉN 10 cm
SADROKARTÓN
STAV. LEPIDLO 20 kg
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm
DLAŽBY

všetky ceny sú s DPH!

2,39 € /vrece
1,19 € /ks

3,99 € /m
3,29 /tbl

1,99 € /vrece
6,59 € /m
2,90 € /m

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

STAVEBNINY

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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LETÁKY
0905 915 039

LETÁKY
0905 915 039
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Lopúch rastie hlavne pri cestách, 
plotoch, v okolí hnojísk, pri lesoch 
ale prakticky ho nájdete skoro vša-
de. Nie je to však iba burina, to roz-
hodne nie. Naopak, múdri ľudia ho 
zberajú - hlavne koreň, ale používa-
jú sa aj listy a semená.

Lopúch je bohatý na kyselinu lis-
tovú, inulín, vitamíny A, C, K, a mi-
nerály ako vápnik, horčík, draslík, 
fosfor, sodík, zinok, selén. Obsahuje aj 
látky, ktoré majú protipliesňové a pro-
tibakteriálne účinky. Lopúch výborne 
čistí krv, má významné protizápalové, 
močopudné a potopudné účinky. Pro-
spešný je tiež na pečeň a žlčník, zni-
žuje hladinu cukru v krvi, predchádza 
tvorbe žlčových a močových kameňov 
a povzbudzuje látkovú premenu.

Lopúch sa používa pri liečbe rôz-
nych kožných ochorení, ekzémoch, 
psoriáze, akné, hnisavých vyrážkach  
a ďalej účinne pomáha pri uhrovitosti, 
mastnej pokožke a svrbiacich vyráž-
kach. Obsahuje látky, ktoré pomáhajú 
proti vypadávaniu vlasov, podporuje 
tiež rast nových vlasov a výborný je aj 
na lupiny a mastné vlasy.

Už klasicky, vo forme čaju, pomáha 
pri prechladnutí. Na čaj nemusíte čakať 
len pri plnom nose. Uvarte si ho i keď 
máte pocit, že by sa vám pýtalo trochu 
prečistiť organizmus. Keďže odvar z 
lopúchu čistí ľadviny a posilňuje imu-
nitu, je dobrý proti pliesňam a bakté-

riám, takáto čajová kúra sa vždy zíde. 
Z lopúcha sa na liečebné účely vy-

užíva rovnako nadzemná časť ako 
koreň. Ľudia, žijúci na dedine hovoria 
o lopúchu ako o ťažko vykynožiteľnej 
burine. Nedá sa jednoducho vytrhnúť 
zo zeme ako repa, alebo vykosiť bez ná-
sledkov, že sa rozmnoží ešte viac. 

V našich končinách môžeme na-
raziť hlavne na tri druhy lopúchov – 
väčší, menší a plstnatý. Majú podobné 
účinné látky a rovnaké liečivé účinky. 

Ako kuriozitu dodávame, že naj-
mä skauti a milovníci prírody vedia, 
že lopúchový koreň možno použiť ako 
zaujímavú plnku do pečeného kura-
ťa v pahrebe. V každom prípade sa už 
na túto rastlinu nepozerajte iba ako na 
nevzhľadnú burinu – napokon, počas 
letných dažďových prehánok vám v 
prírode poslúži hoci aj ako dáždnik.

Jedna z najúčinnejších liečiviek - lopúch

» red

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
    

    

DOPRAVA CELÁ SR
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BUĎ ZODPOVEDNÝ!
#ZOSTANDOMA

21. apríla 753 
pred Kr. založil podľa tradície Romulus Staroveký Rím.

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039

Inzercia
0905 915 039

BUDE
DOBRE

#ZOSTANDOMA
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V pracovnoprávnych vzťahoch je 
zamestnanec povinný riadne hos-
podáriť s prostriedkami, ktoré mu 
zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 
majetok pred poškodením, stratou, 
zničením a zneužitím. 

Prvým predpokladom vzniku hmot-
nej zodpovednosti, na rozdiel od 
všeobecnej zodpovednosti za škodu, 
je uzavretie tzv.  dohody o  hmotnej 
zodpovednosti.  Stranami  tejto doho-
dy môžu byť len zamestnávateľ a  za-
mestnanec  v  pracovnoprávnom vzťa-
hu. Z toho vyplýva, že aj zamestnanci, 
ktorí uzavreli jednu z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného po-
meru, tzv. dohodári. Dohodu o hmotnej 
zodpovednosti môže uzavrieť aj štu-
dent – brigádnik, pod podmienkou, že 
dovŕšil aspoň 18 rokov. Takáto dohoda 
musí mať písomnú formu.  Nedodržanie 
predpísanej formy zákon sankcionuje 
jej neplatnosťou. Použijúsa  všeobecné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
To znamená, že úkon musí byť slobod-
ný, vážny, určitý, zrozumiteľný a musí 
ho vykonať osoba spôsobilá na práv-
ne úkony. Dôležitou súčasťou dohody 
o  hmotnej zodpovednosti je aj  podpis, 
ktorý nemožno nahradiť mechanickými 
prostriedkami, napr. pečiatkou. Špecifi-
kom hmotnej zodpovednosti je to, že sa 
týka len určitého okruhu hodnôt, za kto-
ré v prípade schodku bude zamestnanec 
niesť voči zamestnávateľovi zodpoved-
nosť. Tieto hodnoty zákon demonštra-

tívne vypočítava ako hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu a pod.  Ich spo-
ločným znakom je to, že musia byť urče-
né na obeh alebo obrat, musia byť zve-
rené zamestnancovi a ten je povinný ich 
vyúčtovať. Predmety sú určené na obeh 
alebo obrat, ak napríklad ide o  veci, 
ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré 
sa prepravujú, stravné lístky, finančné 
prostriedky a podobne. Nejedná sa teda 
o predmety, ktoré mu zamestnávateľ 
zveril ako napr. pracovný nástroj. Do-
hodu o hmotnej zodpovednosti taktiež 
nie je možné uzavrieť za poskytnuté slu-
žobné auto či inventárne predmety. Pri 
odovzdaní platobnej alebo tankovacej 
karty je vhodné, aby zamestnávateľ 
uzatvoril so zamestnancom dohodu 
o hmotnej zodpovednosti, v ktorej by 
malo byť okrem iného uvedené, na aké 
účely môže byť tieto karty použité. Za-
tiaľ čo pri všeobecnej zodpovednosti za 
škodu môže zamestnávateľ od svojho 
zamestnanca požadovať náhradu maxi-
málne do výšky štvornásobku jeho prie-
merného mesačného zárobku, v prípade 
hmotnej zodpovednosti zamestnanec 
zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom 
rozsahu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

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

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

Počas mimoriadnej situácie v súvis-
losti s korona vírusom sa dlžníkovi, 
ktorému príslušná pobočka Soci-
álnej poisťovne schválila splátko-
vý kalendár, odpúšťa úrok. Tento 
úrok predstavuje 10 percent z dlžnej 
sumy a dlžník ho inak platí priebež-
ne mesačne spolu s istinou. 

O koľko teda teraz môže dlžník so 
splátkovým kalendárom platiť menej? 
V prílohe rozhodnutia o povolení splát-
kového kalendára má každý dlžník 
presne uvedenú výšku istiny a úroku. 
Odteraz teda dlžník je povinný zapla-
tiť len mesačnú splátku dlžnej sumy 
a úroková sadzba sa počas krízovej 
situácie zo strany Sociálnej poisťovne 
nebude uplatňovať. Ak v priebehu me-
siaca apríl príde so splátkou aj splátka 
úroku, túto sumu Sociálna poisťovňa 
zúčtuje v prospech splátky.

Predškolské zariadenia už nemusia 
Sociálnej poisťovni posielať zozna-
my detí

Sociálna poisťovňa vzhľadom na 
meniace sa zákonné podmienky po-
skytovania dávky ošetrovné v čase ko-
ronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné) 
upozorňuje, že predškolské zariadenia 
jej už nemusia elektronicky zasielať 
zoznamy detí, ktoré ich zariadenie na-
vštevujú. Doteraz tak museli robiť tie 

zariadenia, ktoré fungujú na základe 
plného samofinancovania a nedostá-
vajú príspevok od ministerstva škol-
stva. Ak rodič splní ostatné podmienky 
nároku na dávku, pri dieťati do 11 rokov 
veku si môže OČR uplatniť. Týka sa to 
aj detí, ktoré boli počas koronakrízy 
odhlásené zo súkromných škôlok a 
detí, ktoré nikdy neboli prihlásené do 
predškolských zariadení.

Sociálna poisťovňa prizná ošetrov-
né aj rodičom po rodičovskej dovolenke

Sociálna poisťovňa v čase koro-
nakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým 
vznikne nárok na dávku ošetrovné na 
deti v rôznych životných situáciách. K 
dávke ošetrovné sa tak dostanú aj ro-
dičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide 
o rodičov, ktorým sa končí obdobie 
rodičovskej dovolenky a nemajú mož-
nosť umiestniť dieťa do predškolského 
zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa 
odhlásili zo súkromných zariadení a 
teraz rovnako nemajú možnosť umiest-
niť ho do iného zariadenia alebo nájsť 
opatrovateľku, ktorá by sa mohla o die-
ťa postarať. O dávku ošetrovné môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocen-
sky poistení, a doteraz sa im o dieťa sta-
rala iná osoba. 

Sociálna poisťovňa 
odpúšťa dlžníkom úroky

» SP

Dajte o tom vedieť!
Pre �rmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk kaleta@regionpress.sk
0907 887 332

Viac info:VIAC INFO: gregusova@regionpress.sk
0905 915 039

18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti 19. apríla 1971   
odštartovala na obežnú dráhu stanica Sa-
ľut 1.

Výročia a udalosti
22. apríla 1970   
sa prvýkrát oslavoval Deň Zeme.

Výročia a udalosti
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Zháňate na internete v dobrej viere to, 
čo nie je dostať v bežnej predajnej sieti? 
Otvárate aj ponuky vám doteraz nezná-
mych a nevyskúšaných obchodníkov? 
Tak to radšej nerobte!

Slovenská obchodná inšpekcia upozor-
ňuje spotrebiteľov na praktiky prevádz-
kovateľa internetového obchodu www.
shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených 
spotrebiteľských podaní, po objednaní 
dezinfekčného prostriedku na ruky bolo 
spotrebiteľom doručené balenie obsahu-
júce vodu, prípadne inú tekutinu. Pre-
vádzkovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť Mi sport, trgovina in storitve 
d.o.o. Spodnje Stranje 33, 1242 Stahovica, 
Slovinsko.

Vzhľadom na uvedené, SOI odporúča 
spotrebiteľom prípadný nákup prostred-
níctvom vyššie uvedenej webovej stránky 
dôkladne zvážiť. 

Medzi ďalšie rizikové obchody podľa 
SOI patria:
huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, elegan-
ceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, 
chyza.sk, rajpradla.sk
zasielkonos.sk, fashionline.com, optimas-
kpro.com/sk_official_ti1/, jordanshoes.sk, 
moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu.

Kedy je e-shop rizikový
Konkrétne webové stránky môžu byť 

zaradené medzi rizikové e-shopy z nasle-
dujúcich

-
vádzkovateľovi e-shopu/predávajúcom: z 
webovej stránky

kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže

chýbajúce obchodné podmienky, nezve-
rejnený reklamačný poriadok vrátane 
informácií o tom, komu a kam je potreb-
né zaslať reklamovaný tovar, nesplnené 
informačné povinnosti, najmä vo vzťahu 
k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 
dní bez udania dôvodu, obchodné pod-
mienky, prípadne reklamačný poriadok sú 
v rozpore so zákonom, zvýšené množstvo 
spotrebiteľských podaní, ktoré SOI v sú-
vislosti s e-shopom eviduje, upozornenia 
na rizikovosť e-shopu dozornými orgánmi 
iných členských štátov EÚ, e-shop vzbu-
dzuje dojem, že ide o slovenského pre-
vádzkovateľa/predávajúceho, je ale pre-
vádzkovaný subjektom z krajiny mimo EÚ, 
čo môže podstatným spôsobom sťažovať 
uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. 
odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, 
reklamácia....), prevádzkovateľ e-shopu/
predávajúci sa nachádza v konkurznom 
konaní a je potrebné, aby si spotrebitelia 
uplatnili svoje nároky príslušnou formou 
(napr. u správcukonkurznej podstaty).

Obozretnosť na strane spotrebiteľa je 
nenahraditeľná a nemôže byť suplovaná 
orgánom dozoru, najmä v prípadoch, keď 
spotrebiteľ vymáha svoje individuálne 
práva.

Pozor na internetových podvodníkov

» red

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 
Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263  anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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24. apríla 1836 
sa uskutočnil pamätný výlet štúrovcov na Devínsky hrad.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 30. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Jahodová plantáž 

v Dunajskej Lužnej 

PONÚKA PRÁCU
skúseným oberačom, ktorí predtým 

pracovali v zahraničí, ale teraz sa tam nedostanú.

Svoje skúsenosti môžete

zúročiť na Slovensku ! 

Práca je úkolovaná, čiže odmena je podľa výkonu. 

Zber prebieha približne od 15. 5 do 20. 6. 

Priemerný oberač zvyčajne zarába 

4 € / hod. v čistom.

UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ

stanú.

ýkonu.nuu  
6.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky  
na čísle  0911 870 026  alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk
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Minimálny odber 1000 ks.

UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

od 0.99€ bez DPH0 99€

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

0.5l - 5.19€ bez DPH

1l - 6.59€ bez DPH

5l - 32.99€ bez DPH

UNUN

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99   I   info@jasclean.sk

Minimálny odber 500 ks. 0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality
0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca apríl
a

AKCIA
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do konca apríl
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