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Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

NITRA, Bratislavská 35 (HomeBox pri Möbelixe),  0948 955 977, www.vasdomfarieb.sk
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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▪ Čističky vzduchu
▪ Mobilné i nástenné 
  klimatizácie
▪ Ochladzovače vzduchu
▪ Ventilátory
▪ Odvhlčovače

VEĽKÝ VÝBER
ZĽAVY AŽ DO 30%

DORUČENIE ZADARMO

Mobil 0903 425 584
E-mail: info@nanotrade.sk

Zavolajte nám,
radi vám poradíme

Navštívte nás na
www.nanotrade.sk
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NOVÉ!!!
Masáže = Zdravie

Štefánikova 25 
Nitra

0904 545 952

www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
ČERPANIE ŽÚMP

Aj na vzdialenosť až 40 m

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

Servis ČOV

vysokotlakové čistenie
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

 
od 1500 €AKCIA

0903 060 490 78
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37ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj  Montáž  seriózne ceny  profesionálna montáž 

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

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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Mostná 3,  Nitra 
tel.: 0904 245 769, 0905 245 764, www.studioruth.eu

studio ruth

 kvalitné dánske sedačky

 koberce, tapety, svietidlá

na vybrané kuchyne20% zľava
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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Nitra

SMALTOVANIE

0905 358 906 78
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najlepšia

najrýchlejšia
s.r.o.
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NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
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
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Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

kačky MULÁRD na výkrm 
15 € / ks(priemerná váha 4kg)

Príjem objednávok na 8. august 2020

Domáce vykŕmené husokačky
Domáce brojlerové kurence 

8 € / kg

4 € / kg
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email:kovokonst.d@azet.sk, facebook.com/kovokonštrukt
kontakt: 0901 920 817, NITRA, ZLATÉ MORAVCE, VRÁBLE

 oceľové konštrukcie  brány,schody, ploty 
 nerezové zábradlia  pohony brán 

 klampiarské práce  zváračské práce
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0918 794 577

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)
Cena 37€/ pms (bez dopravy)
Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)
Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

245€

Cena platí do 30.6.2020

390€

270€

420€

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

PREDAJ
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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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„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. 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 zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

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 ob-
chodné 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 konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života

Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná 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 hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu 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-

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 šíre-
niu 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 po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať 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  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy



NR20-21 strana- 4

pápež fRantišek / stavba, služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

V deň 100. výročia narodenia sv. 
Jána Pavla II. 18. mája slávil pápež 
František svätú omšu nad jeho hro-
bom v Bazilike sv. Petra. 

V homílii vyzdvihol tri črty svätosti 
Karola Wojtylu: intenzívny život mod-
litby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spra-
vodlivosť, ktorá ide ruka v ruke s milo-
srdenstvom. „Boh miloval a navštívil 
svoj ľud, keď poslal Cirkvi sv. Jána Pav-
la II. a zveril mu jej vedenie.“ 

Spomedzi mnohých čŕt dobrého 
pastiera, ktoré možno nájsť u sv. Jána 
Pavla II. vybral pápež František osobit-
ne tri: jeho život modlitby, ktorá je pr-
voradou úlohou biskupa, jeho blízkosť 
k ľuďom, tým blízkym a rovnako i tým 
vzdialeným, a do tretice jeho lásku k 
spravodlivosti.

Sv. Jána Pavla II. nazval pápež 
František „mužom spravodlivosti a mi-
losrdenstva“ a pripomenul, že mu išlo 
o plnú spravodlivosť, vrátane tej sociál-
nej, ktorá zažehnáva vojny. Spravodli-
vosť a milosrdenstvo nemožno vzájom-
ne oddeľovať, patria spolu, zdôraznil 
pápež František: „Toto je dar, ktorý 
nám zanechal: milosrdenstvo spravod-
livosti a spravodlivé milosrdenstvo“.

Pápež pripomenul zásluhy Jána 
Pavla II. na tom, aby sa u ľudí prehĺbilo 
chápanie významu Božieho milosrden-
stva, súčasťou čoho bolo aj jeho rozvi-
nutie úcty ku sv. Faustíne Kowalskej. 
Liturgická spomienka krakovskej re-
hoľníčky a mystičky bude od tohto dňa 

platiť pre celú Cirkev, oznámil v rámci 
homílie pápež František.    

V kaplnke sv. Šebastiána so Svätým 
Otcom koncelebroval kardinál Angelo 
Comastri, ktorý je generálnym vikárom 
pápeža pre Mestský štát Vatikán a ar-
cikňaz Vatikánskej baziliky, pápežský 
almužník kardinál Konrad Krajewski a 
Mons. Piero Marini, ktorý bol 18 rokov 
hlavným ceremoniárom Jána Pavla II. 
Koncelebroval aj poľský arcibiskup Jan 
Romeo Pawłowski, šéf Tretej sekcie štát-
neho sekretariátu, ktorý sa zaoberá dip-
lomatickým personálom Svätej stolice. 
Okrem rehoľných sestier, ktoré spevom 
animovali slávenie, bolo prítomných i 
niekoľko  ďalších veriacich.

Od pondelka 18. mája sú v Talian-
sku povolené verejné sväté omše. Z toh-
to dôvodu sa popisovaným slávením 
uzavrelo obdobie živých prenosov ran-
ných omší Svätého Otca, ktoré vatikán-
ske médiá prinášali denne od začiatku 
karantény 9. marca.

Pocta Jánovi Pavlovi II.

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521
» Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď. 0903 
305 388
» CZ 175 JAWA 250 350 JAWA 
90 SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406
Kúpim motocykle a mopedy 
starých česko-slovenských 
značiek, v akomkoľvek stave. 
ďakujem za ponuky 0949 
371 361
» Kúpim motocykle a mo-
pedy starých česko-sloven-
ských značiek, v akomkoľvek 
stave. ďakujem za ponuky 
0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenajmem 4 izbový byt s 
dvojgarážou na zobori po re-
konštr. Čiastočne zariadený. 
Cena dohodou. 0918 059 162

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» PREDÁM STAV. POZ. V KENDI-
CIACH 24 ÁROV 0905 145 220

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 
532 682 

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» PREDÁM PLASTOVÉ SUDY 
50L 60L 0907 053 559

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, staré 
pohľadnice a knihy. 0908 
707 350
» Kúpim staré veci zo 
striebra. Platba ihneď 0944 
469 960

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 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    
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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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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 

tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

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.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com 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 za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších 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 po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  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 od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

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

Budete totiž od 1. júna potrebovať 
elektronický občiansky preukaz. 
Týmto dňom Národná agentúra pre 
sieťové a e-služby aktivuje elektro-
nické schránky na doručovanie pre 
subjekty a organizácie, ktoré nie sú 
zapísané v Obchodnom registri Slo-
venskej republiky. 

K tomuto kroku dôjde na základe 
zákona o e-Governmente. Na vstup do 
elektronickej schránky je potrebný ak-
tivovaný elektronický občiansky pre-
ukaz s čipom a bezpečnostným osob-
ným kódom. Ten budú potrebovať od 1. 
júna 2020 štatutári organizácií tretieho 
sektora, politických strán, cirkevných 
organizácií, záujmových združení, veľ-
vyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých 
zoznam je dostupný na Ústrednom 
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_ne-
zapisanych_PO.pdf.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, 
že napriek obmedzenému režimu na 
policajných oddeleniach dokladov 
prijímanie, výdaj  či aktivácia občian-
skych preukazov funguje v prijateľ-
ných čakacích dobách, keďže tento rok 
sa kvôli pandémii nového koronavíru-
su v agende dokladov neprejavila tzv. 
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o 
cestovné doklady.

V súčasnosti oddelenia dokladov 

fungujú päť dní v týždni. V pondelok, 
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14. 
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.

O elektronický občiansky preukaz 
či jeho aktiváciu možno požiadať na 
ktoromkoľvek oddelení dokladov na 
Slovensku. Výmena starého typu do-
kladu za elektronický je bezplatná, rov-
nako aktivácia občianskeho preukazu. 
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš 
vhodné využiť zostávajúci čas do za-
čiatku uplatňovania nového spôsobu 
komunikácie s vybranými subjektami 
zo strany štátu.

Elektronické občianske preukazy 
s čipom vydáva Slovenská republika 
od decembra 2013. V súčasnosti je drži-
teľom platného elektronického OP 3,25 
milióna občanov, pričom 62 percent, 
teda vyše 2 milióny občanov, majú do-
klad aktivovaný, čiže majú prístup do 
elektronickej schránky a môžu použí-
vať elektronické služby.

Štatutári viacerých 
typov organizácií, pozor!

» red

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Prof. Dr. Horst Opaschowski je ne-
mecký futurológ a dáva nám ako 
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme 
upínať na iné, no spoločensky dáv-
no známe hodnoty.

Pán Opaschowski, môžeme sa ako 
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?

„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedi-
nečná, pretože sa týka nás všetkých a kla-

die pred nás základné otázky o živote, o 
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia. 
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť 
do bežného každodenného rytmu akoby 
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam 
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrej-
me prehodnotia priority. Nanovo si určia 
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zra-
zu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú 
sestry a lekári. Určite sa posunie spotre-
biteľská orientácia, ktorú sme mali až do 
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia 
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre 
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne mô-
žem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by 
mohla byť novým vzorcom šťastia.“

Možno z tejto krízy vyjdeme chu-
dobnejší – ale teda nie nevyhnutne 
nešťastnejší.

„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená 
– napríklad taká Fukušima niekde v Ja-
ponsku – alebo či sme všetci postihnutí. 
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom 
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite 
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza 
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak 
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som 
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suse-
da, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000 
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď 

mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa. 
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Ta-
liansku alebo vo Francúzsku. Všade majú 
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť 
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s 
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola 
zainteresovaná polovica sveta.”

Naozaj si myslíte, že spoločenské 
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne-
vrátime k normálu?

„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až 

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto 
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka – 
čo bude v budúcnosti znamenať „stále 
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté 
už celé generácie. Toto bude mať trvalý 
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo 
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto 
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevy-
hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl 
naopak.“

Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval 
Ivan Brožík

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski

Máme šancu, že nás pandémia zmení 
k lepšiemu

Nová skromnosť 
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú 
neochotu rozhadzovať. A predpove-
dám, že to tak zostane aj dlhodobo. 
Občania prehodnotia peniaze a po-
trebu. Zmení sa aj forma vlastníctva. 
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako 
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to na-
zvať novou skromnosťou. Zdieľanie 
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako 
nákup automobilu so splátkami na 
polovicu života. Spotrebitelia budú 
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší. 
A to podstatné pre život budú ľudia 
hľadať v inom a inde, ako doteraz. 
Dúfam a verím v to.“                

 Horst Opaschowski
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 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

ROZVOZ

Zabezpečíme
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Slovenská pošta si s Poľskom pripo-
mína 100. výročie narodenia pápe-
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos-
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú 
známku „Spoločné vydanie s Poľ-
skom: 100. výročie narodenia pá-
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s 
nominálnou hodnotou 1,70 eura. 

Poštová známka s rozmermi 36,8 x 
26,5 mm, vychádza vo forme upravené-
ho tlačového listu so 6 známkami a 6 
kupónmi. Známku vytlačila technikou 
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, 
s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján 
Pavol II. so svätožiarou s rodným do-
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná-
metom kupónu je stretnutie Pápeža 
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom 
kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou je 
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom 
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky 
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motí-
vom FDC pečiatky je holubica (symbol 
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hra-
dištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poš-
tovej známky je poľský autor Maciej 
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a 
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žá-
lec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď 
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri 
roky neskôr i jeho starší brat Edmund. 
Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne 
študovať teológiu, v ktorej po oslobode-
ní Poľska pokračoval na Jagellonskej 
univerzite. V novembri 1946 bol vysvä-
tený za kňaza, v júli 1958 bol vymeno-
vaný za pomocného biskupa v Krakove 
a v decembri 1963 sa stal krakovským 
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vyme-
novaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za 
pápeža. 

Bol prvým pápežom slovanského 
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo 
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Storočnica Jána Pavla II.

» Zdroj: TS Slovenská pošta
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)
Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup v priebehu júna.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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Nenáročná práca 
vo výrobe na ranné 
a poobedné  zmeny, 

vhodná pre ženy. 
Mzda 3,50€/hod. 

V prípade záujmu a pre viac 
info kontaktujte na tel. čísle: 

0944 425 183 
Doprava na pracovisko 

zabezpečená!

www.kamenarstvobednar.sk 78
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


