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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

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Detská obuv Minitopánočka ponúka sandálky, plátenky, tenisky, papučky, školské tašky. Otv.
hodiny 9:00 - 16:00. Tel.:
0903207119

pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.
ZDARMA

0907 736 115

781200061-2

1850€ v čistom. TPP.

doprava + ubytovanie
...........................

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Predám malotraktor
0918344798
» Predám wc kreslo nové,
0904158474
» PREDÁM v Bosanoch 1izb.
byt ov. 0944220926

Firma hľadá

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

04 BYTY / prenájom

131200134

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

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

12 DEŤOM

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

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

» JAWA 21 MUSTANG STELA HOPPER STEWARD SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
» KÚPIM MOTO AUTO VETERÁN ,,,,Škoda, moped jawa
pionier, babeta, stadion
0918383828

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou,
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany,
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice,
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce,
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice,
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina,
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bošany, Biskupice,
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice,
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce,
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž,
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany,
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince,
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča,
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda,
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany
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40.560
59.430
46.550
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02 AUTO-MOTO / iné

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

0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl 0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.560 domácností)
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01 AUTO-MOTO / predaj

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ľubomír Žaťko

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
tUâäEŵPWÏ
NPSLZOBDIPW
täJWÏLVSFODF
tLBŘJDF
UâäEŵPWÏ

781200056-4
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Východné Slovensko

781200011

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

TO 20-21 strana-

2

TOPOĽČIANSKO

RODINNÁ PORADŇA, ZDRAVIE / DOMÁCNOSŤ

3

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi COVID -19 odpovede pre diabetikov
s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétJe viacero možností, ako vám po- nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, zbierku na nákup a distribúciu potrači ste príjemcami potravinovej pomoci, vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov poa to na stránke Slovenskej katolíckej travín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
charity u príslušného okresného ko- a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
ordinátora, príp. na územnom spolku na www.centrumfemina.sk.
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
» Zuzana Gajdošová
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živisociálna pracovníčka
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
živelnými pohromami, a pod. Rodiny
– projekt Fóra života
„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.
Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-
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dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...
Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.
Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne
nimálne na 1 meme
siac. Výrobcovia uvádzajú,
dzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasčasné výrobné a distribučné
čné
schopnosti liekov pre diabetikov.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

CHUŤ JARI / SLUŽBY, STAVIAME
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Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
Na pultoch obchodov či u predajcov na s väčšími slzičkami postrúhame umyté
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pricibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy- dáme do misky k vymiešanému maslu so
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi- syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátamínov je v našej kuchyni mnohoraké a tierku podávame natretú na tmavý alebo
príprava chutných šalátov či nátierok z nej celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná- pažítkou a kolieskami reďkovky.
metov v podobe jednoduchých receptov.

ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi
cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďkoviek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ
čierne korenie
Postup: Zeler a mrkvu najemno nastrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
Postup na zálievku: Metličkou v misna kolieska, všetko vložíme do misky a ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu mleté čierne korenie a za stáleho miešaz citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre- nia prilievame olej.
Postup na šalát: Zemiaky umyjeme,
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou. vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov
zlejeme vodu a necháme ich vychladReďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr- na polovice a vložíme do misy. Pridáme

necháme odstáť. Šalát pred podávaním prstami, dáme do misky a vymiešame s
posypeme nasekanou pažítkou.
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechášalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíkanej pažítky
Suroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripravemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode
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AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

na nebrzd

ŠKOLA / SLUŽBY
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Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl
minister školstva. Do materských škôl
sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
zdravotníkov, policajtov, vojakov a
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red
Od prvého júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka,
dochádzka však bude dobrovoľná.

0905 719 135

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

781200009

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

SBS GUARDING s. r. o.

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a finančných služieb.

príjme strážnikov na prevádzky

v Bánovciach nad Bebravou
36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

52-0063

Topo¾èany

'LVSHĀLQJ6.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Ach, tie dovolenky
publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu- Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na prírody od krajného východu až po západpomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban- bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôkrotmi, ukončením podnikania, zatvára- žeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efekním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla- iné výrazy, ale sem sa akosi
ď sa reštrikčné
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer nehodia. Keď
lmia, naozaj by
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj opatrenia utlmia,
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa sme mohli aj s dovolenkav niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na mi začať u nás.
ás. O nič neprítom biedne, alebo v tom, že po takom prvom deme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
ravom
m –
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná- hlavne zdravie
vie vám
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o – (a aj trochu
u rozumožnosť cestovať k moru je naozaj viac ako mu)
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

Výročia a udalosti
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v
Baltimore prvý telegram na svete.

24. mája 1844

Výročia a udalosti
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov,
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

25. mája 1898

Príďte si
ich prieť
do predajne

cia

Bezpenostné dvere,
ktoré vás ochránia

Ak
už od

319€
Dvere od:
319,- €
Kuka:
1,- €
Montáž:
99,- €
Spolu s DPH: 419,- €
• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos montáže
mon
• rýchle dodanie
bezpenostná trieda
proti vlámaniu RC2
výborná zvuková
izolácia až 33 dB

www.bezpecnostnedveresoa.sk

0948 401 321
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Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov
nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných
dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru, odstupné najmenej v sume
jedného násobku priemerného mesačného
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťnásobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
skočení pracovného pomeru aj vyššie odstupné.
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
s uzatvorením dohody o skočení pracovného pomeru, je možné predpokladať, že
zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
ustanovení Zákonníka práce a pracovný
pomer skonči výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme rozoberali v predchádzajúcom čísle.

09-01

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

49-0021

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný
pomer z organizačných dôvodov so zamestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď
výpoveďou z organizačných dôvodov,
ktorú sme rozoberali v predchádzajúcom článku alebo dohodou o skončení
pracovného pomeru z organizačných
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
je dvojstranný úkon, ktorým na základe
zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďalších podmienkach skončenia pracovného
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný pomer a deň skončenia pracovného pomeru.
Ak by niektorá z týchto podstatných náležitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa
skončil z organizačných dôvodov, je potrebné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanovení Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstupného.
Odstupné je jeden z nárokov zamest-
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov
ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

TO 20-21 strana-

8

34-0002-3

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

VYHRAJTE 400 €
63-0077

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

