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Zvládneme to? Vydržíme? Poddá sa 
tá nákaza skôr ako my? Takéto, ale-
bo, verím, že im veľmi podobné otáz-
ky sa preháňali na začiatku roka v 
hlavách mnohých z nás.

Viem, určite nie všetkých. Po-
daktorí mali a stále majú vo svojich vnú-
torných svetoch pre nich obvyklé myš-
lienky, závisť, nenávisť, vypisovanie 
ohováraní. Ono by to asi inak ani nešlo. 
Aj takí musia byť. Medzi veľkými musia 
byť aj maličkí. A určite medzi tými, ktorí 
vás na chodbe, vo vchode či na chodní-
ku pozdravia s milým úsmevom, sú aj 
takí, ktorí vás pred chvíľou ohovorili, 
poslali na vás anonym, alebo vám as-
poň oškreli na parkovisku auto.

Ľudia sú proste už raz takí. Z nie cel-
kom známych príčin v ich vnútri zvíťa-
zila závisť, nenávisť a potreba pomsty.

Stojí za to v týchto prvých dňoch 
roka myslieť na úplne iných ľudí. Po-
ďakovať sa tým, ktorí boli cez sviatky v 
službe a držali vo svojich dlaniach ruky 
našich blízkych. Poďakovať sa všetkým, 

bez nasadenia ktorých by boli štatistiky 
úplne katastrofálne. “Mal som najkraj-
šie Vianoce vo svojom živote” - napísal 
mi dospelý človek, ktorý mal prvý raz 
kapustnicu, klobásku, šalát, banán a 
oriešky. Verím a dúfam, že medzi nami 
sú desaťtisíce takých, ktorí iným pomá-
hajú, bez toho, aby sa o nich vedelo, 
posielajú balíčky, starajú sa, všímajú si.

Verím a dúfam, že stále je medzi 
nami oveľa viac múdreho dobra ako 
hlúpeho zla. A dúfam, že rok 2021 rozšíri 
rady tých dobrákov. Zlo tu vždy bolo, je 
a bude. Niektorí nešťastníci v jeho šírení 
cítia svoje uspokojenie. Treba ich poľu-
tovať. A dobru zas pomôcť 
dorásť do dospelosti.

Milí čitatelia, za celé 
vydavateľstvo si vám 
dovoľujem želať zdravie 
a čo najviac stretnutí s 
dobrom. To ostatné 
je nepodstatné, 
okrajové. Všetko 
dobré!

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor 80
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJECTOR 2

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 41659
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SPIĽOVANIE - OPIĽOVANIE 
výruby rizikových stromov

0911 800 679
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15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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Ľudia hovoria, že by chceli, aby bol rok 
2021 lepší ako 2020. Lenže my neroz-
hodujeme o tom, kedy sa narodíme, 
zomrieme a v akej dobe budeme žiť. 

Mnohé generácie ľudí prežívali v mi-
nulosti kruté vojny, prírodné katastrofy, 
mor, choleru a iné pandémie. Museli sa na-
učiť žiť v takých podmienkach, aké doba 
priniesla. Áno, môžeme byť proaktívni a 
meniť svet okolo seba, ale mnohé trans-
formačné zmeny sú silnejšie, ako aktivity 
jednotlivcov a skupín. Rok 2020 nám pri-
niesol skúšky. Niektorí preukázali svoju 
kreativitu, schopnosť inovovať a podnikať 
v nových podmienkach, empatiu, spolu-
prácu a statočnosť. Iní zase sebectvo, ne-
schopnosť prispôsobiť sa a negativizmus. 
Neviem, aký bude nový rok, ale prijmime 
ho a tešme sa z každého dňa. Môj učiteľ 
Milan Zelený hovorí: „Žite tak, ako by ste 
mali zajtra zomrieť - teda naplno; učte sa 
tak, ako by ste mali žiť navždy - teda viac 
ako naplno. Len tak môžete efektívne me-
niť svoj svet a tým aj sami seba.“

Je medzi nami veľa egoizmu, nená-
visti a klamstiev. Pred voľbami nás oslo-
vovali kandidáti kresťanskými heslami, 
ale akosi stíchli. Lásku a spoluprácu 
nahradila nenávisť a hádky. Očakávali 
sme milosrdenstvo a pomoc slabým, ale 

prišla arogancia a pýcha neschopných 
papalášov. Rýchlo zabudli na obyčaj-
ných ľudí. Veľa klamstiev, neistoty a 
manipulácií oberajú ľudí o pokoj. Ne-
klamú nás iba politici. Firma Mattoni sa 
napríklad prezentuje podporou kultúry, 
ale správa sa nekultúrne k prírode aj k 
ľuďom. Firma Velux vysiela reklamy o 
tom, aká je šetrná k prírode. Potom mi 
na strechu predajú tri okná s desiatimi 
ovládačmi. Ten hlavný pre istotu aj s 
dvoma káblami - s britskou aj európskou 
koncovkou. Billa má reklamu na pomoc 
chudobným. A potraviny vyhadzuje do 
smetí. Klamú nás banky, poisťovne, kor-
porácie aj mnohé médiá. Ignorujme ich.

Urobme si pekný rok. Bez ohľadu 
na to, aké udalosti prinesie. Buďme k 
sebe pozorní. Hovorme si pravdu. Po-
máhajme slabším a potešujme osame-
lých. Modlime sa za 
trpiacich - v nemoc-
niciach, na ulici aj 
vo väzeniach. Od-
púšťajme si a majme 
sa radi. Bude to pek-
ný rok. Nech nám 
l o c k d o w n 
srdcia neza-
mkne. 

Dobrý rok

» Ján Košturiak

Na Slovensku platí prísny zákaz vy-
chádzania s minimom výnimiek. 
Opatrenie bude platiť do 24. januára. 
Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom 
mimoriadnom rokovaní.

Zo zákazu vychádzania majú výnimku 
len cesta do zamestnania či výkonu podni-
kateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je mož-
né nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by 
mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že 
sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvis-
losti s pracovnými povinnosťami.

Povolená je aj cesta s cieľom zaobstara-
nia nevyhnutných životných potrieb - po-
travín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, 
hygienického a drogériového tovaru, krmi-
va a ďalších potrieb pre zvieratá, pohon-
ných látok. Povolené bude aj „venčenie“, no 
len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.

Taktiež má výnimku cesta do zdravot-
níckych zariadení s cieľom neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či 
na testovanie na nový koronavírus. Zo záka-

zu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom 
sa môže zúčastniť len šesť osôb. Výnimku zo 
zákazu vychádzania má aj cesta do poisťov-
ne, banky, do servisu motorových vozidiel. 
Povolené je tiež vycestovať v prípade zabez-
pečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá 
je na takúto starostlivosť odkázaná.

Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba 
v rámci okresu, respektíve v prípade Brati-
slavy a Košíc v rámci mesta.

Zároveň budú zatvorené všetky lyžiar-
ske strediská. Menia sa aj pravidlá pre ho-
tely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už 
ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však 
predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, 
nebude možné tiež konzumovať jedlo v ex-
teriéri prevádzok, jedlo si možno zobrať len 
domov.

Kompletné uznesenie vlády o zákaze 
vychadzania nájdete na stránke Úradu vlá-
dy SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Reso-
lution/18962

Od 1. januára - prísny zákaz 
vychádzania, zúžený okruh výnimiek

» red

Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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    Vážení občania mesta Šahy, poslanci a primátor,

obraciam sa na Vás s výzvou, aby došlo  k zníženiu dane z nehnuteľnosti pre rok 2021. 

V roku 2020, keď sme dostali rozhodnutie mesta o miestnych daniach, ktoré navyšovali dane o cca 75% oproti roku 2019, tak sme zažili doslova 
šok. Toto rozhodnutie poslancov, ktorí majú zastupovať záujem obyvateľov a podnikateľov je v jasnom rozpore s touto skutočnosťou, dokonca 
ju hrubo porušuje, ale hlavne nezodpovedá ekonomickej situácii roku 2020.

    Podľa nášho názoru je potrebné porovnávať mestá podľa veľkosti ako sú Šahy ( 7.411 obyvateľov ).

Uvádzam niektoré, ktoré majú daň za rok 2020 nasledovnú:

- Zlaté Moravce ( 11.705 obyvateľov )    1,733 €/m² za priemyselné stavby                      
                                                                    2,350 €/m² za stavby na ostatné podnikanie
                                                                    0,205 €/m² za byty

- Sečovce ( 8.382 obyvateľov )   0,660 €/m² za priemyselné stavby
                                                                    0,990 €/m² za stavby na ostatné podnikanie
                                                                    0,220 €/m² za byty

- Šurany ( 9.944 obyvateľov )                    0,9854 €/m² za priemyselné stavby
                                                                    1,457 €/m² za stavby na ostatné podnikanie
                0,2043 € m² /za byty

- Šahy ( 7.411 obyvateľov )                        3,15 €/m² za priemyselné stavby
                                                                     3,15 €/m² za stavby na ostatné podnikanie
                                                                     0,35 €/m² za byty

   Tieto mestá optimalizovali svoju organizačnú štruktúru a svoje finančné výdavky a efektívne  naložili s daňami, ktoré zaplatili obyvatelia 
obce na rozdiel od nášho mesta Šahy, kde sa  občanmi zaplatené dane doslova „stratili“. Na túto tému sme do dnes nedostali žiadnu informáciu. 
Kto bol zodpovedný, výška škody, koľko mesto vymohlo a aké právne kroky podniklo, aby tieto peniaze dostalo späť?

    Šahy nie sú okresným ani kúpeľným mestom, ale malým mestom, ktoré nevytvára žiadne podmienky na podnikanie, ale ich systematicky po-
škodzuje.

Skôr by malo nízkymi daňami vytvárať podmienky na podnikanie a lákať ďalších podnikateľov, aby sem prišli podnikať.

Mesto, ktoré dlhodobo nerieši  podmienky pre život  svojich obyvateľov a pre podnikanie nemôže medziročne zdvihnúť dane o 75%.

Dňa 1.6.2020 prebehlo stretnutie medzi primátorom a podnikateľmi mesta Šahy. Primátor toto zvýšenie odôvodnil hlavne zvýšenými nákladmi 
mesta na mzdy a na investície a samozrejme sa vyhováral na poslancov, že oni schválili rozpočet, pritom zabudol, že on je jeho predkladateľom. Od 
1.6.2020 prešlo dosť času na to, aby prebehla diskusia a hľadal sa rozumný kompromis medzi mestom a najväčšími platiteľmi daní z nehnuteľnosti 
na území mesta. Dnes sa už nedá vyhovárať na to, že zástupcovia mesta nevedia o ekonomickej kríze, ktorú spôsobil COVID-19. Primátor sa ani 
nepokúsil prerokovať túto tému s podnikateľmi, ale potichučky a tendenčne čakal na koniec roka, aby dal schváliť rozpočet mesta Šahy bez zmien 
dane z nehnuteľnosti, bez akejkoľvek verejnej diskusie.

Keďže je úplne jasné, že pre rok 2021 dôjde k podstatnému prehĺbeniu ekonomických problémov spôsobených pandémiou Covid-19, žiadame zá-
stupcov mesta Šahy, aby došlo k podstatnému zníženiu daní z nehnuteľnosti pre rok 2021. Sme v súčasnosti tretí najväčší zamestnávateľ a jeden 
z najväčších platiteľov daní na území mesta. Nikto nás neinformoval o plánoch do budúcnosti, nikto nás nepozval na rokovanie. Rovnako by sme 
zvážili dostatočnú informovanosť dotknutých osôb pri budúcich rozhodnutiach, ktoré majú dopad aj na našu ekonomiku a zásadným spôsobom 
zasahujú do chodu a plánovania našej spoločnosti. 

    Vysoké zvýšenie dane sa prejaví rovnako aj u bežných obyvateľov Šiah. Nárast dane z nehnuteľností pri dvojizbovom byte o výmere 62m² 
predstavuje 9,3 € a pri 3-izbovom byte o výmere 80m² predstavuje 12 €. V Šahách sa už zatvorilo niekoľko obchodov a spoločnosť FRAGICSLOV 
prepustila cca 80 zamestnancov, ktorí si v Šahách ťažko nájdu prácu.

    Podobný názor majú aj zástupcovia spoločnosti FURNI FINISH a WESTMETAL, ktorí mali osobné stretnutie s primátorom dňa 16.7.2020. In-
formovali ho o svojich investičných plánoch v meste Šahy, ale ak mesto nebude ponúkať vhodné podmienky pre podnikanie nových investorov 
nezískame a starí, dlhodobí poputujú za lepšími podmienkami.

Požiadali primátora, aby opäť otvorili tému zvyšovania daní za nehnuteľnosti a požiadali ho o písomný návrh riešenia pre rok 2020/21. Budúce 
investície spoločnosti FURNI FINISH (postavenie  novej haly pre Hörnlein, vytváranie nových pracovných príležitostí) sú momentálne pozastavené 
do doby, kým  nedostanú od mesta  zmysluplné riešenie  pre zvýšenie daní z nehnuteľnosti. Primátor rovnako nereagoval, vyhováral sa len na 
poslancov. Predstavitelia vyššie menovaných  spoločností žiadnu serióznu odpoveď nedostali.

ITIMEX MODE s.r.o., 936  01 Šahy, SNP 44, itimex@itimex.sk



LV21-01 strana- 5

TV PROGRAMleVickO 5
Investície, ktoré by zvýšili zamestnanosť, sa budú realizovať  inde s lepšími podmienkami, a my podnikatelia sa budeme musieť brániť právnymi 
prostriedkami alebo zavrieme firmy a prepustíme ľudí.

    Mestá podobnej veľkosti ako Šahy nepotrebovali  navyšovať  DzN , alebo ju  navyšovali len mierne. Samozrejme, keď primátor nevie prijať účin-
né racionalizačné opatrenia v ekonomike mesta, tak musí dvíhať dane. Naviac míňa peniaze na investičné akcie, o ktorých účelnosti si dovolím 
pochybovať. Rovnako transparentnosť týchto výberových konaní sa dá významne a relevantne spochybniť, nakoľko nemám informácie o tom, 
že prebehlo elektronické výberové konanie – aukcia, kde sa vykryštalizuje v tvrdom konkurenčnom boji najvýhodnejšia ponuka.

Keď sú štandardne oslovované rovnaké spoločnosti, ktoré vygenerujú víťaza  a následne dochádza k  dodatkom o navýšení finálnych cien realizá-
cie, tak takýto systém nie je ani transparentný ani objektívny. Ide o obnovu oplotenia v parku oproti evanjelickému kostolu, rekonštrukcii toaliet 
na Mestskom úrade Šahy, ide o rekonštrukciu schodiska ako aj o maľovanie vestibulu za prehnané ceny , na ktoré upozorňoval poslanec p. Ing. 
Zolcer M. na mestskom zastupiteľstve.

Aj keď ide o zákazku s nízkou hodnotou, kde v zmysle legislatívy stačí osloviť  tri firmy a vyhrá firma s najnižšou cenou, tak sa s ňou môže podpísať 
zmluva, ale keď sa následne formu dodatkov táto  cena navyšuje, tak už  niečo nie je v poriadku, lebo súťaž nevyhráva firma s najnižšou ponukou 
– konečnou cenou. 

Naša spoločnosť sa štandardne zúčastňuje slovenských aj medzinárodných výberových konaní a ponuková cena je už konečnou cenou a nemôže 
sa meniť. Štandardne platí táto cena aj niekoľko rokov. 

Dopredu som písomne požiadal primátora mesta  o možnosť vystúpiť pred schvaľovaním rozpočtu na 24. zasadnutí mestského zastupiteľstva, kto-
ré sa malo uskutočniť dňa 15.12.2020. Primátor Ing. Gregor sa snažil zabrániť, aby moje vystúpenie odznelo ešte pred  schvaľovaním rozpočtu 
na rok 2021. Pritom spoločnosti, ktoré riadim, patria k najväčším platiteľom dane z nehnuteľnosti v Šahách a som tretí najväčší zamestnávateľ  
v podnikateľskom sektore v Šahách.

    O tom, že  je mestský rozpočet zostavený nesprávne a nezodpovedá stavu ekonomiky pre rok 2021,  som bol  absolútne presvedčený.  Môj 
názor potvrdila aj podrobná analýza predchádzajúcich rozpočtov aj rozpočtu na rok 2021, ktorú spracoval pán poslanec  Ing. Zolcer M., ktorý 
nazval tento rozpočet „rozšafným“. Silou mocou chcieť minúť 840.000,--EUR z rezervného fondu, t.j. skoro 100% rezervného fondu, a dokonca 
len na rekonštrukciu jednej stavby (keď možno sa dá postaviť za polovičku nová),  je doslova nezodpovednosťou a hazardom, preto ho doporučil 
neschváliť. Rezervný fond slúži na iné účely a nie na investičnú výstavbu, na to máme eurofondy a iné fondy. Tieto ale podliehajú tvrdej kontrole, 
takže sa pri nich nedá nezodpovedne hazardovať a šafáriť.  

Primátor mesta  musí brať do úvahy, že nehospodári s vlastným majetkom ale s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, 
záväzkami a pohľadávkami  mesta Šahy, to znamená s cudzím majetkom.

    Keď primátor tvrdí, že výberové konania prebehli transparentne a sú účelné pre rozvoj mesta Šahy, tak nech podpíše vyhlásenie, že zato ručí 
svojím osobným majetkom a keď mesto Šahy bude musieť niekedy v budúcnosti vrátiť finančné prostriedky alebo bude musieť zaplatiť pokutu, 
tak tieto finančné straty vykompenzuje zo svojho vrecka. Keď tak urobí, budem ticho.

Túto svoju výzvu som predniesol pri svojom vystúpení na MsZ. Na túto moju výzvu pán primátor Ing. Gregor Š. nereagoval, preto ho znova verejne 
vyzývam, aby tak urobil. 

Naši predchodcovia – českí bratia praktizovali v minulosti defenestráciu  /vyhádzanie zástupcov mesta von oknom, v jednom prípade dokonca na 
kópie. Dnes v časoch demokracie máme iné právo, a to je právo voliť. V budúcnosti nepotrebujeme zvoliť takých poslancov, ktorí hlasovali za 
tento rozpočet, alebo sa zdržali.

   Občania mesta Šahy by si tento nezodpovedný prístup pánov  poslancov mali tvrdo  a jasne vydiskutovať s príslušnými poslancami, ktorí 
hlasovali za tento rozpočet alebo sa alibisticky zdržali hlasovania. Išlo im o verejný záujem, alebo len o vlastné vrecko  alebo o nejaké výhody 
či pozície v mestských podnikoch či vo vedení mesta Šahy??? Verejný záujem to určite nebol. Je preto potrebné, aby občania mesta vyjadrili 
nespokojnosť  s takýmto rozpočtom, lebo  pán primátor a jeho verní sa znova pokúsia schváliť tento nezmyselný rozpočet. Iné mestá vo veľkosti 
Šiah ako Zlaté Moravce, Sečovce alebo  Šurany majú výrazne nižšie dane. Tieto mestá optimalizovali svoje finančné výpadky a prispôsobili ich 
súčasnej krízovej situácii.

Na túto tému som sa rozprával so šahanským podnikateľom Németh M., ktorý má v Šahách predajňu. Je nešťastný zo situácie, ktorá nastala. 
Náklady na mzdy, energie a DzN prudko vzrástli, ale tržby išli prudko dole. Nevie dokedy to vydrží. Keď chce časť svojich priestorov prenajať, tak 
sú drahé, lebo do nich musí započítať aj vysokú DzN, ktorá je v Šahách. 

     Takéto navýšenie dane z nehnuteľností a  nezmyselný rozpočet likviduje  podnikateľské prostredie v Šahách. Stačí sa pozrieť , koľko obcho-
dov zatvorilo svoje prevádzky. V konečnom dôsledku to bude mať negatívny dopad na všetkých obyvateľov obce Šahy.  Rozpočet pre rok 2021 
by  sa mal k stavu ekonomiky priblížiť. Keď som prepočítal infláciu, tak nedosahuje ani 12%. Daň z nehnuteľností pre rok 2021  sa v porovnaní 
s rokom 2019 nemala zdvihnúť vôbec, alebo  maximálne o 12 až 15%, nie viac.  Tak by to bolo objektívne a spravodlivé, a nie navýšenie daní 
o 75%!!!

           Ing.Dušan Weis        Ing.Dušan Weis
    Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ                                                    konateľ a generálny riaditeľ
              ITIMEX a.s.        Itimex Mode s.r.o.
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Tesne pred vianočnými sviatkami 
piloti a fotografi zo skupiny Sloven-
sko z neba dali dohromady svoje 
najkrajšie zábery na Slovensko z to-
hoto roku, ale aj z minulosti.

Vytvorili tak pôsobivý nový krát-
ky štvorminútový film a zprístupnili 
ho verejnosti. Slovensko z neba je vízia 
firmy CBS spol, s.r.o., ktorá je leteckou 
spoločnosťou a zároveň vydavateľom 
najväčšej edície kníh s tématikou letec-
kej fotografie na svete. Vydaných kniž-
ných titulov edície Slovensko z neba sú 
už desiatky a vytlačené knihy sa rátajú 
v státisícoch. Keď bude táto edícia kom-
pletná, každá z 2927 slovenských obcí 
bude mať v niektorej z kníh uverejnené 
svoje letecké fotografie.

Najnovšie video je jedinečné tým, 
že obsahuje výlučne letecké zábery a 
umožnuje vidieť známe miesta pohľa-
dom, aký sa “pozemšťanom” bežne 
nenaskytne. Pútavú hudbu k videu 
tvorí hymnická pieseň Slovensko moje, 
otčina moja od banskobystrického zo-
skupenia Moje Slovensko.

Hovorí pilot a letecký fotograf 
Milan Paprčka: “Slovensko fotogra-
fujeme už 13 rokov a tento rok sme ho 
začali vo veľkom aj filmovať. Preto 
sme sa rozhodli vytvoriť krátky film, 
z najkrajších záberov, ktoré sa nám 
podarili, a ktoré potešia srdce každé-

ho Slováka. Ale aj Čecha, Poliaka, či 
Maďara, proste každého, kto má Slo-
vensko rád. Veľmi pekne ďakujem hu-
dobnému zoskupeniu Moje Slovensko, 
ktoré nám umožnilo použiť najkrajšiu 
verziu piesne Slovensko moje, otčina 
moja, akú som kedy počul. Tiež ďaku-
jem Alešovi Muchovi, ktorý toto výni-
močné video “zostrihal”.Okrem veľmi 
známych lokalít ako Vysoké Tatry, 
Bratislava, Spišský hrad, či Dunaj, vo 
videu nájdete aj úplne “obyčajné” slo-
venské obce, ktoré ale z neba vyzerajú 
veľmi neobyčajne. Zámer autorov bolo 
ukázať, že aj tá najobyčajnejšia sloven-
ská obec môže byť klenotom. Video 
obsahuje aj názov každej lokality, pre 
uľahčenie orientácie.

Video nájdete aj na adrese cujte.sk.

Vianočný darček, 
ktorý na vás počkal

» red

Podniky v kultúre a kreatívnom prie-
mysle môžu do konca marca žiadať o 
dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva 
a kultúry v spolupráci so zástupcami 
kultúrno-kreatívneho priemyslu sa do-
hodli na forme pomoci pre toto odvet-
vie, ktoré výrazne postihli obmedzenia 
spojené s pandémiou koronavírusu. 

„Vďaka vytrvalému a ústretovému 
prístupu všetkých zúčastnených sa po-
darilo nájsť schému, ktorá pomôže pod-
nikom pôsobiacim v kultúre,“ zdôraznil 
vicepremiér a minister hospodárstva Ri-
chard Sulík. „Cieľom je nielen zachrániť 
tento silne zasiahnutý sektor, ale zároveň 
aj zabrzdiť druhotnú platobnú neschop-
nosť, ktorá by mala veľmi negatívne 
dopady aj na iné sektory,“ vysvetlil šéf 
rezortu hospodárstva. „Ministerstvo kul-
túry doteraz pomáhalo dotáciami najmä 
jednotlivcom, teraz vďaka spolupráci s 
ministerstvom hospodárstva prinášame 
pomoc firmám pôsobiacim v kultúrno-
-kreatívnom priemysle, ako sú s.r.o., 
akciové či komanditné spoločnosti. Som 
nesmierne rada, že po viacerých formách 
pomoci kultúre sa nám podarilo spustiť 
ešte pred koncom roka aj túto,“ uviedla 
ministerka kultúry Natália Milanová.

Podmienkou poskytnutia pomoci 
je pokles obratu v období od 1. marca do 
31. decembra 2020 najmenej o 30 percent 
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 

2019. Pomoc bude poskytovaná ako prí-
spevok na nekryté náklady, čiže tie, ktoré 
neboli kryté tržbami alebo inou pomo-
cou. „Znamená to, že ak žiadateľ čerpal 
dotáciu na nájom alebo mzdy, nemôže si 
náklady na ne uplatniť znova,“ vysvetlila 
poradkyňa ministra hospodárstva Jana 
Kiššová. „Systém pomoci je nastavený čo 
najjednoduchšie, firma uvedie porovna-
nie tržieb v sťaženom období roku 2020 
s rovnakým obdobím roku 2019 a všetky 
náklady za sťažené obdobie v roku 2020. 
Zároveň uvedie sumu krytia týchto ná-
kladov, či už tržbami, štátnou pomocou 
alebo poistným. Zvyšná suma, teda suma 
nekrytých nákladov, bude základom pre 
výpočet dotácie,“ dodala J. Kiššová. Výš-
ka dotácie bude v prípade mikro a ma-
lých podnikov 90 percent nepokrytých 
fixných nákladov, stredné podniky môžu 
takto získať 70 percent nepokrytých fix-
ných nákladov.

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci 
pre kultúrny priemysel

» red

»CZ 175 SIMSON STELA PI-
ONIER STADION JAWA 90 
KÚPIM TIETO MOTORKY AJ 
POKAZENÉ 0915215406
»Predám letné pneu Gity 
synergy 185/65R15 let-
né najazdené 1000km. 
Cena 4ks 120 ? + dohoda. 
0910370160
»Predám pneu Michelin 
195/55R16 letné najazdené 
8000 km, 4 ks za 120 ?, do-
hoda možná. 0910370160
»Predám pneu Nokian 
185/65R15 zimné na hliní-
kových diskoch 4-dierové, 
najazdené 4000 km, 4 ks 
za 220 ?, dohoda možná. 
0910370160

»Prenajmem 1-i byt v Kalnej 
nad Hronom. 0908611414

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón. 
0915876860

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»Hľadám priateľa do 47 ro-
kov. Len SMS.: 0902596152
»56r muž hľadá ženu 
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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   

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP LV 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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

12.január 2010    
Haiti zasiahlo zemetrasenie so silou 7,0 Richterovej 
stupnice a zdevastovalo hlavné mesto Port-au-Prince

13.január 1986     
na fotografiách zo sondy Voyager 2 boli objavené tri 
nové mesiace Urána – Desdemona, Rosalind a Belinda

Výročia a udalosti

CHCETE 
NAŠTARTOVAŤ BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

levicko@regionpress.sk

0905 422 015
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ � 18€
BRUTTO NA HODINU
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121

88
-0

00
2100% 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


