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Firma Toyota naučila svet slovo gemba 
– dielňa, skutočné miesto, kde vznika-
jú a kde sa riešia problémy. 

Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo-
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde 
zaistia stopy a urobia analýzy. Podobne 
postupujú aj manažéri vo firme Toyota. 
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. 
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo 
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, 
aby sa podobné problémy už nestali. Toto 
je základ dokonalých procesov vo výro-
be. Podobne pracujú však aj vývojári a 
konštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, 
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, 
diagramy a grafy problémov, ktoré práve 
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku-
tujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú 
návrhy riešenia.

Porovnajme si to s prácou mnohých 
manažérov a inžinierov v našich pod-
nikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú 
grafy v informačnom systéme, do výroby 
takmer nechodia. Pri návštevách firiem 
v Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia 
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v 
dielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí 
tam pracujú.

Všímam si v posledných týždňoch 
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke-

dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu-
nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte 
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán 
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto 
činu – na skládku, na priehradu, do lesa. 
Nerieši problémy v kancelárii na minister-
stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to vý-
jazdy pre médiá. Po identifikácii problému 
nasledujú podnety na trestné oznámenia 
a zmeny zákonov. Presne takto by mal 
pracovať manažér vo firme, starosta alebo 
minister– nestať sa obeťou analýz, grafov 
a správ, nevysedávať na schôdzach, ne-
podľahnúť rôznym poradcom a prikyvova-
čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s 
realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi, 
ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách 
a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy ne-
splnia. 

Gemba funguje takto – choď na miesto 
činu, pochop problém a 
nájdi jeho príčinu, na-
vrhni opatrenia, aby 
sa takýto problém 
už nikdy a nikde ne-
zopakoval, zaveď tieto 
opatrenia a dohliad-
ni na to, či to 
funguje. 

Miesto činu

» Ján Košturiak
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31. mája 2003     
sa uskutočnil posledný let lietadla na-
dzvukového lietadla Concorde.

Výročia a udalosti 4. júna 1783     
bratia Montgolfiérovci predviedli verej-
nosti teplovzdušný balón.

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»PIONIER MUSTANG STADION 
SIMSON JAWA 90 MANET 
KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 
215 406

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PRENÁJOM...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Predám teľnú kravu, 0905 
669 056

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15
»PRERÁBKY JADIER, MAĽO-
VANIE, SADROKARTÓN, PO-
DLAHY, OBKLADY a DLAŽBY. 
Tel.: 0940 544 940

ZOZNAMKA...16

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / 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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP TN 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

30. mája 1635  
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tri-
dsaťročnej vojny.

Výročia a udalosti
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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

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0902 84 53 48
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1. júna 1907    
sa narodil Peter Danišovič, profesor, slo-
venský staviteľ, vodohospodár a vysoko-
školský učiteľ († 2011).
3. júna 2001    
zomrel Anthony Quinn, mexicko-americký 
herec (* 1915).

Výročia a udalosti

2. júna 1953  
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva, 
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

Výročia a udalosti 5. júna 1938  
zomrel Mikuláš Galanda, slovenský maliar, grafik a ilustrátor 
(* 1895).

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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prijme na DOHODU pracovníka 
strážnej služby pre objekt v Trenčíne 

Nástup : jún 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

Podmienka : Preukaz odbornej spôsobilosti

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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HORIZONTÁR
CNC

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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Živnosť je jedným zo základných fo-
riem podnikania v Slovenskej repub-
like. Na jej vykonávanie je potrebné 
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za-
čatie podnikania na živnosť ? Aké po-
známe druhy živností ? Koľko to stojí ?

V prvom rade je potrebné uviesť, že 
rozlišujeme tri druhy živností: voľné, 
viazané a  remeselné. Na vykonávanie 
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna 
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je 
vymedzené zákonom, no Ministerstvo 
vnútra SR vydalo zoznam odporúča-
ných názvov voľných živností. Viaza-
né živnosti sú činnosťami, na ktoré je 
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo 
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č. 
2 zákona č. 455/1991 Zb. o  živnosten-
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) 
spolu s  podmienkami na ich výkon. 
Poslednou skupinou živností sú reme-
selné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe 
č. 1 Zákona a  taktiež je na ich výkon 
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá 
sa preukazuje výučným listom alebo 
iným dokladom o ukončení príslušné-
ho učebného alebo študijného odboru. 

Živnosť môže ohlásiť ako fyzická, 
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohla-
suje prostredníctvom na to určeného 
tlačiva alebo elektronického formulára 
na príslušnom okresnom úrade, odbo-
re živnostenského podnikania v posta-
vení jednotného kontaktného miesta 
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky, 

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie 
živnosti fyzickej osoby je potrebné do-
ložiť výpis z  registra trestov, doklady 
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás 
alebo vášho zodpovedného zástupcu, 
ak takého máte (v tom prípade bude 
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výko-
nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné 
doložiť aj doklad preukazujúci opráv-
nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto 
podnikania.

JKM vás spolu s  ohlásením živ-
nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do 
zdravotnej poisťovne, u  správcu dane 
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčas-
ne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné 
vám zo zákona vydať živnostenské 
oprávnenie do troch pracovných dní 
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia 
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR 
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a 
15,00 EUR za každú remeselnú alebo 
viazanú živnosť. V  prípade, že si živ-
nosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie 
voľných živností bezplatné a  správny 
poplatok za  ohlásenie remeselných či 
viazaných živností je len 7,50 EUR za 
každú ohlasovanú živnosť.

Ohlásenie živnosti

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

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

Daňové priznanie môžu SZČO podať 
až do konca mesiaca nasledujúceho 
po tom, ako vláda ukončí trvanie 
mimoriadnej situácie pre pandé-
miu. To pre nich z hľadiska platenia 
či neplatenia „nového“ poistného 
znamená, že Sociálna poisťovňa im 
až po odovzdaní daňových priznaní 
za rok 2019 bude môcť určiť, či a v 
akej výške budú povinní platiť po-
istné v ďalšom období.

Keďže daňové priznanie je možné 
podať do konca mesiaca nasledujúce-
ho po mesiaci skončenia mimoriadnej 
situácie, pre posudzovanie termínu 
vzniku/zániku povinného sociálneho 
poistenia SZČO budú rozhodujúce tieto 
základné životné situácie:
1. SZČO, ktoré podali daňové prizna-
nie za rok 2019 do 31. marca 2020:

Vznik poistenia sa im bude posu-
dzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz. 
Prípadné opravné daňové priznania, 
ktoré takáto osoba podá po 31. marci 
2020 budú zohľadnené až k prvému 
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 
uplynula lehota na podanie daňového 
priznania. 
2. SZČO, ktoré nepodali daňové pri-
znanie za rok 2019 do 31. marca 2020 
a využili „novú“ lehotu na podania 
daňového priznania počas pandé-
mie:

Vznik poistenia sa im bude posu-

dzovať k prvému dňu tretieho kalen-
dárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom uplynula lehota na 
podanie daňového priznania (tá závisí 
od skončenia mimoriadnej situácie – 
pandémie).
3. SZČO, ktoré majú predĺženú leho-
tu na podanie daňového priznania 
za rok 2019:

Tejto skupine živnostníkov sa bude 
posudzovať vznik/zánik poistenia v zá-
vislosti od toho, či posledný deň lehoty 
na podanie daňového priznania uply-
nie najneskôr 30. septembra 2020 alebo 
po tomto dátume (závisí od skončenia 
mimoriadnej situácie – pandémie).

Ak sa im lehota na podanie daňové-
ho priznania v predĺženej lehote skončí 
do 30. septembra 2020, vznik poistenia 
sa im posúdi k 1. decembru 2020. Po 30. 
septembri sa im vznik poistenia posúdi 
od prvého dňa tretieho kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
v ktorom uplynula lehota na podanie 
daňového priznania.

Odvody živnostníkov od júla

» Zdroj: SP
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Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:
 gazdovske.produkty@gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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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 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


