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ŠALIANSKE
STREDNÉ ŠKOLY
PONÚKAJÚ SVOJE
ODBORY ŽIAKOM
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

NÁRODNÁ RADA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
SCHVÁLILA
DÔLEŽITÚ NOVELU
BYTOVÉHO
ZÁKONA

PRÁVNA RADA
O DEDIČSTVE
PO ZOSNULOM
SÚRODENCOVI

PARLAMENTNÉ
VOĽBY DO NR SR SA
USKUTOČNIA
29. februára 2020

„Lieková politika musí
byť taká, aby pacient
nemusel doplácať
za lieky,“

hovorí MUDr., Mgr. Regan BELOVIČ, odborník
na zdravotníctvo, ktorý kandiduje
na poslanca Národnej rady SR /str.3
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Svadobná torta je najlepšia
od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
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Lieková politika musí byť taká,
aby pacient nemusel doplácať za lieky!
o Blížia sa voľby do NR SR.
Pán doktor, Vy tiež kandidujete, a to za politické hnutie
SME RODINA pod číslom 53.
Aký je Váš program?

- Program si môže každý preštudovať
na webe: https://hnutie-smerodina.sk/
program/ . Ale poďme sa baviť o tom, čo
by som ja rád presadzoval v parlamente!
Ako člen pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sa zameriavam predovšetkým na
túto oblasť. Máme vypracovaný spôsob,
ako dokonale kontrolovať toky peňazí,
aby sa nám viac ako polovica nestrácala nevedno kam. Len s využitím existujúcich zákonov, bez ich akejkoľvek
zmeny, vieme ušetriť ročne viac ako
150 000 000 eur. Ďalšie peniaze vieme
ušetriť centrálnymi nákupmi, aby sa
nerobili predražené nákupy na každom
riaditeľstve nemocnice. Nie je možné,
aby kanyla, ktorá stojí v Českej republike 17,50 eur, u nás stála 300 eur! Tá

istá kanyla! Keď budeme mať pod kontrolou financie v zdravotníctve, vieme
presne verifikovať, kto koľko vyprodukoval a odpracoval, a vieme podľa toho
odmeňovať. Vieme sa dostať na výšku
platov lekárov a sestier v Rakúsku. Lieková politika musí byť taká, aby pacient
nemusel doplácať za lieky! Pre dôchodcov a deti musí byť aj zubná starostlivosť
bezplatná.

o Pán doktor, ako poslanec NR SR
nebudete riešiť len zdravotníctvo.
Môžete nám povedať, čo by ste
ešte rád zmenili? Aké zákony by
ste prijali?

- Ako podnikateľa by ma potešilo, keby
sa hromada zákonov zrušila. Aj to by
pomohlo podnikateľskému prostrediu.
Budem presadzovať zníženie daňového
a odvodového zaťaženia. Pýtam sa,
prečo by pracujúce deti nemohli zo
svojich odvodov poslať percentá pri-

amo svojim rodičom na dôchodku,
aby im prilepšili k dôchodku? Kto má
viac pracujúcich detí, mal by aj vyšší
dôchodok. Často cestujem po Slovensku, prečo by sme nemohli mať na
cestách prvej triedy povolenú rýchlosť
100km/h tak ako v Rakúsku? V našej
krajine treba posilniť právo občanov na
ochranu svojej osoby, majetku aj úrody
so zbraňou! Vidíme obrovský nárast
moderných technológií, musíme prijať opatrenia, aby nám neušiel vlak aj
odborníci! A k zahraničnej politike by
som povedal len toľko - sme jedným z
najstarších národov Európy, nemusí nás
nikto učiť, ako máme žiť! Okrem toho
by som bol veľmi rád, keby sa zaviedla
povinnosť všetkým politikom, aby tak
ako každý človek pri výkone povolania
museli preukázať zdravotnú, duševnú
a odbornú spôsobilosť na výkon činnosti. Rovnako treba zaviesť hmotnú
zodpovednosť politikov!

53.

MUDr., Mgr.
MUDr., Mgr. Regan BELOVIČ, odborník na zdravotníctvo, kandiduje za poslanca NR SR pod č. 53.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHOVU KONÍ A SLUŽIEB
LÓTENYÉSZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
Štúrova 74, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/7702982 Web: soupsala.edu.sk Mail: soupsala@gmail.com
V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto odbory:
4-ročný študijný odbor s maturitou
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
3-ročné učebné odbory

Nadstavbové štúdium

4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní
a jazdectvo
6444 H čašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník

4512 L poľnohospodárstvo
6421 L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a
službách

O škole:
Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj budú
dosahovať veľké množstvo športových a odborných úspechov.
SOŠ chovu koní a služieb v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie v školskej jedálni,
telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne. Študenti sa môžu
zúčastňovať mobilitných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských školách v Írsku, v Španielsku, v Portugalsku, na
Sicílii, v Maďarsku, v Českej republike, všetky náklady spojené s odbornou prípravou sú hradené z grantov EÚ.

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Štúrova 74, 927 01 Š a ľ a
Tel./fax 031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com, IČO: 00159000
Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
1. v budove Školského internátu, súp. č. 1058, na parc. č. 2412, na ul. Kráľovska 48, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 1 priestor
o výmere 15 m² a 1 priestor o výmere 30 m² vhodné ako kancelárske, obchodné s cenou nájmu minimálne 33,- €/m²/
rok a 2 priestory o výmere 15 m² vhodné ako garáž s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
2. v areáli školy, budova súp. č. 7100, parc. č. 2418/4, na ul. Štúrova 74, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 1 priestor o výmere 18
m2 vhodný ako skladový s cenou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
3. v areáli školy, parc. č. 2418/1, na ul. Štúrova 74, LV č. 304, k. ú. Šaľa, 3 pozemky o výmere 10 m² vhodné na umiestnenie reklamného panelu s cenou nájmu minimálne: strednoplošné reklamné zariadenie do 12 m² - 166,- €/rok, veľkoplošné reklamné zariadenie nad 12m² - 332,- €/rok.
Doba nájmu: na jeden rok.
Termín obhliadky: je možné dohodnúť telefonicky na č.tel. 031/7712983
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lotenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa do 05.03.2020 v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby,
zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel využitia nájmu.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie na tel. č. 031/7712983.
Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka školy
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Prečo nedokážu SENIORI platiť načas účty za energiu ?

135

o Prečo sa dotýka energetická chudoba najmä SENIOROV ?

- Seniori ako vieme žijú iba z regulovaných príjmov (dôchodkov) a väčšinou nepracujú, pretože nemajú možnosť pracovať, resp. už nevládzu pracovať. Všetci vieme, že náklady
na bývanie, teda aj náklady na energie každým rokom rastú, pričom účty za energie uhrádzajú seniori rovnako ako
pracujúci, ktorí majú možnosť vyšších príjmov. Ak sa zvýšia
energie napr. o 20%, dôchodky seniorom sa nezvýšia o 20%, to
znamená, že dôchodky sa nezvyšujú o sumu zvýšených životných nákladov. Preto v posledných rokoch majú naši dôchodcovia problém načas uhrádzať nielen aj účty za energie ale
vôbec náklady na život všeobecne.

o Ako riešiť túto situáciu?

- Hnutie SME RODINA, za ktorú kandidujem na poslanca do
NR SR 2020 a ako odborník na energetiku, chcem po zvolení
do parlamentu okamžite navrhnúť a predložiť medzi prvými
opatreniami v parlamente zavedenie nižších cien energií pre
dôchodcov oproti ostatným odberateľom, čím chcem zabezpečiť dostupnosť energií a podstatné zlepšenie životnej úrovne
našich seniorov. Opakujem sa, ale nie je predsa mysliteľné, aby
dôchodca s výškou penzie napr. 330 € platil rovnakú cenu za
elektrinu a plyn ako pracujúci s príjmom napr. 1000 € alebo
1200€ , keďže bývanie s energiami sú nutnými životnými výdavkami každej domácnosti na Slovensku.

o Aké ďalšie opatrenia navrhujete v energetike ?

o Pani doktorka, v predchádzajúcom čísle sme riešili
Váš návrh zavedenia nižších cien energií pre seniorov
na Slovensku. Môžete čitateľom vysvetliť jednoducho,
prečo nedokážu dôchodcovia platiť načas účty za energiu?

- Ako z ďalších opatrení navrhujem zjednodušiť faktúry za
energie, vzhľadom na to, že faktúry sú neprehľadné, komplikované a bežný spotrebiteľ má problém si skontrolovať vyúčtovacie faktúry. Samozrejme mám pripravené aj ďalšie energetické
opatrenia pre domácnosti, napr. zjednotenie distribučných
poplatkov za elektrinu, ktoré, dúfam, že sa mi podarí predložiť
v parlamente.

- Ozrejmím to trocha širšie. Podľa údajov európskeho štatistického úradu EUROSTAT za rok 2018 vyplýva, že v celej
Európskej únii meškalo s platením faktúr za energie 6,6%
domácnosti. Pri slovenských domácnostiach to bolo 7,9%, ako
bol priemer Európskej únie. Napr. v Českej republike dosahuje
tento údaj iba hodnotu 2,1%. Je to dôsledok toho, že na Slovensku štát nesprávne nastavil výšku dôchodkov a úhrady nutných životných nákladov, ku ktorým patrí bývanie a energie k
bývaniu.

JUDr. Monika Jankovičová, odborník na energetiku, kandiduje za poslankyňu NR SR pod č. 135.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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VYDÁVA: Alena JAŠŠOVÁ - Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, IČO: 34644237, časopis registrovaný pod č.: EV 3497/09, ISSN 1339-1933 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ,
promovaná žurnalistka, mobil: 0903/516 499 n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri opakovaní
inzerátu - výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú
informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s
ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli
svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou
občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe,
či skupine osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt
preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.
Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /Vyšlo: 12. februára 2020.
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SPOJENÁ ŠKOLA, NIVY 2, ŠAĽA
Nivy 2, 927 05 Šaľa
-------------------------------------------------------------------------

V školskom roku 2020/2021 ponúka Spojená škola, Nivy 2, Šaľa tieto učebné
a študijné odbory:
 Trojročné štúdium s výučným listom

(absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí maturitnou
skúškou)

• 2464 H Strojný mechanik
• 2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika
 Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom
•
•
•
•

2697 K
2413 K
2426 K
2860 K

Mechanik elektrotechnik
Mechanik strojov a zariadení
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Chemik operátor

 Štvorročné štúdium s maturitou
• 2675 M
• 6317 M

Elektrotechnika
Obchodná akadémia

Prijímacie konanie na študijné odbory: 11.05. 2020 a 14.05.2020.
Na učebné odbory budú žiaci prijatí bez prijímacieho konania.
Kontakt: tel.: 031/7708768, 031/7708887

e-mail: spojenaskolasala@gmail.com

www.spojenaskolanivysala.edupage.org

Galantský a Šaliansky Žurnál už 23 rokov...
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NR SR schválila novelu bytového zákona zákonom č. 476/2019 Z. z. a
vyriešila sa tak otázka právneho základu domového poriadku
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/476/20200201)

Koncom roka 2019, konkrétne 5. decembra, prišlo v NR SR
v treťom čítaní na rad prerokovanie návrhu novely zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Naše združenie sa dlhodobo venuje téme vymožiteľnosti
domového poriadku, a preto nás potešila informácia, že sa
pán poslanec Peter Pamula zo SNS počas svojho pôsobenia
v parlamente snaží načúvať problémom vlastníkov, a
tieto problémy, vychádzajúce z praxe, sa aj reálne snaží v
parlamente presadiť.
Pri dlhodobej snahe o zaradenie domového poriadku do
bytového zákona bolo cieľom združenia, aby bolo porušovanie
domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi
alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne
vymožiteľné. Rozhodnutie prijaté na schôdzi prítomnými
vlastníkmi je totiž záväzné pre každého. Na pozitívne
prijate pravidiel v domovom poriadku bude potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome.
Súhlas budú môcť vyjadriť aj v písomnom hlasovaní.
V prípade, ak je napríklad majiteľom bytu v bytovom
dome neprispôsobivý vlastník, ktorý fajčí v spoločných
priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v
spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje bytový dom,
bude takýto vlastník môcť byť za porušovanie na schôdzi

schváleného domového poriadku sankcionovaný pokutou,
ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku.
Účelom zavedenia sankcií do domového poriadku je zlepšiť
kvalitu bývania v bytových domoch prostredníctvom dobrého
susedského spolunažívania podporeného dodržiavaním
spoločných pravidiel pre ten ktorý bytový dom.
Novela sa však dotkla aj inštitútu zverejňovania dlžníkov v
bytovom dome, ktorých je možné zverejniť len v prípade, ak
„majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu
prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie
aspoň 500 eur“. Táto fixne určená suma však nezohľadňuje
ako geografické rozdiely, tak ani individuálny stav každého
bytového domu. Novelou sa zaviedlo nové variabilné
pravidlo v podobe zverejnenia dlžníka, ktorý má „úhrnnú
výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky,
údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške
trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
Ak vás táto téma a problematika s ňou súvisiaca zaujala,
neváhajte osloviť priamo odborníka na danú tému,
predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240. Radi
Vám problematiku predstavíme.
Mgr. Nina Sovič, PR manažér ZLSBD

Diakovce, Hlavná ulica č.129

(smer na obec Tešedíkovo)
Web:
www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:
0907 779 183
0908 066 489
0917 119 857
E-mail: info@penziondori.sk
bukovska.andrea@gmail.com

Pre našu firmu je dôležité, aby si klienti zvolili nás.
Rôzne rodinné akcie a oslavy sú pre nás výzvou, aby klient bol spokojný.
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Komu pripadne dedičstvo,
aké budú trovy konania?
Boli sme dvaja súrodenci, ale brat mi tragicky zomrel.
Nemáme žiadnu ďalekú rodinu, žije iba náš otec a ja,
sestra. Otec je vdovec a ja som slobodná matka. Po
bratovi ostal byt, chata a auto, ale nezanechal závet.
Chcem sa opýtať, ako bude riešené dedičské konanie,
komu čo pripadne zo zákona? Dá sa dohodnúť aj nejako
inakšie? Aké budú trovy dedičského konania, čo všetko
musíme ako pozostalí zabezpečiť, doložiť k dedičskému
konaniu?
/ smútiaca sestra
Ďakujeme za Vašu otázku a súčasne Vám prajeme
úprimnú sústrasť.
Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ) a
ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie
sa tak deje, ak poručiteľ nezanechal závet.
Dedenie zo zákona je možné v štyroch dedičských
skupinách, ktoré definuje OZ v ustanoveniach §473 až
475a OZ.
V zmysle OZ platí, že v prvej skupine dedia potomkovia
a manžel. Ak takéto osoby nie sú, tak v druhej skupine
dedí manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili
s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho
smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu
starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou
na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým
dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva,
kde sa vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov.
Vo vašom prípade by sa mala uplatňovať pri dedení druhá
skupina, čiže dediť po Vašom nebohom bratovi by mal
jeho otec. V prípade, ak Váš brat mal partnerku s ktorou
žil v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka pred
smrťou, táto by mala byť tiež dedičom v druhej skupine.
Ak by otec nebohého odmietol dedičstvo (tzv. vzdal
by sa dedičstva), tak by okruh dedičov mala tvoriť tzv.
tretia skupina, t.j. súrodenci poručiteľa a spolužijúce
osoby poručiteľa. Pri súrodencoch pritom nezáleží na
tom, či mali s poručiteľom spoločných oboch rodičov
alebo len jedného rodiča. Ak v tretej skupine nededí
niektorý zo súrodencov poručiteľa, jeho dedičský
podiel dedia rovnakým dielom jeho deti (poručiteľovi
synovci a netere).
Pre druhú a aj tretiu skupinu platí, že dedia rovnakým
dielom.
Dedičské konanie pred notárom subsumujeme pod
nesporové konanie, a to podľa zásad dedičského
hmotného práva. Samotné mimosporové dedičské
konanie je upravené v ustanoveniach § 158 až § 219
Civilného mimosporového poriadku.

Prvoinštančné konanie prebieha pred notárom, ktorí sú
zároveň súdnymi komisármi. .
Notár môže konať v dedičskom konaní na základe
poverenia, ktoré mu vydá príslušný súd. Poverenie vydané
súdom pre toho, ktorého notára, nie je rozhodnutím, a
preto nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.
Notára súd prideľuje na základe rozvrhu práce náhodným
výberom.
Pred notárom môžu dedičia uzatvoriť dohodu dedičov
(§482 OZ), v ktorej sa dohodnú, ktorý z dedičov
nadobudne, ktorý poručiteľov majetok. Dohodu dedičov
schvaľuje súd. Dohoda dedičov nemôže odporovať
dobrým mravom a ani zákonu, inak ju súd neschváli.
Dohodou sa môžu dedičia odchýliť od podielov, na aké
majú podľa zákona nárok.
Poplatky za prejednanie dedičstva sa platia u notára
a súčasne aj na súde. Poplatky sú vypočítané z hodnoty
poručiteľovho majetku, teda z majetku, ktorý je predmetom
dedičstva. Súdne poplatky vyplývajú zo zákona č. 71/1992
Zb. súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov, a to konkrétne z položky 18a písm. a) sadzobníka
súdnych poplatkov. Výška poplatku notára vyplýva z § 13
a § 18 vyhlášky č. 31/1993 Z. z. Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov.
Čo sa týka dokladov, musíte predložiť notárovi všetky
doklady o majetku poručiteľa a uviesť notárovi všetky
skutočnosti, ktoré sú Vám o majetku známe. Notár
si samozrejme vykonáva vlastné šetrenie v katastri
nehnuteľností, v bankách a prípadne iných registroch.
Odporúčame Vám zistiť prípadne, či Váš brat nemal
životné poistenie, druhý pilier dôchodkového
zabezpečenia, osloviť zamestnávateľa z dôvodu vyplatenia
mzdy dedičom. Ak bol Váš brat živnostník, tak je nutné
obrátiť sa na účtovníčku, nakoľko sa dedič bude môcť
rozhodnúť pokračovať v jeho živnosti. Ak by dedič nemal
záujem pokračovať v živnosti poručiteľa, tak bude nutné
ukončiť túto živnosť a podať daňové priznanie v zákonom
stanovených lehotách.
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Tibor Mikuš

Objednávateľ: Slovenská národná strana,
Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639
Dodávateľ: RJAR s.r.o., Koreničova 7,
811 03 Bratislava, IČO: 43985637

24
Zdenko Čambal

Objednávateľ: Slovenská národná strana,
Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639
Dodávateľ: RJAR s.r.o., Koreničova 7,
811 03 Bratislava, IČO: 43985637
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Ing. Tibor Mikuš, PhD.,

1952, Zeleneč, ženatý, štyri deti. Riaditeľ JE Jaslovské Bohunice, generálny
riaditeľ Slovenských elektrární, a.s., zaslúžil sa o uvedenie JE Mochovce do prevádzky. Prezident Slovenského jadrového
fóra. Poslanec NR SR 2002-2010, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti 2004-2006, predseda TTSK v rokoch
2006-2017. Člen Nadácie Konštantína Filozofa v Nitre. Ocenený Zlatým podnikateľským biatecom HN klubu. Majster
športu, čestný prezident Slovenského zväzu karate.

o Prečo Slovenská národná strana?

- Národ je ako človek. Má svojho ducha i telo. To naše sa rozprestiera od Tatier k Dunaju. Naša novodobá štátnosť však
zatiaľ trvá krátko a čas naopak plynie veľmi rýchlo. Akoby sme strácali imunitu proti vonkajším vplyvom. Patríme k stabilným štátom Európskej únie, stojíme na demokratických základoch a vybudovali sme občiansku spoločnosť. Zároveň
podliehame globálne rozšíreným neduhom. Ohrozuje nás prehnaný konzum, strata viery a devastácia tradičných hodnôt. Slovenská národná strana stojí na tejto zemi pevne už takmer 150 rokov. Táto skutočnosť dáva predpoklad, že jej
pevné hodnoty nepodliehajú marketingovým vplyvom.

o Aký je recept na spokojného občana v úspešnom štáte?

- Stačí čítať noviny a pozerať televíziu, aby sme si uvedomili zaujímavý fakt. S odstupom pár dní nikdy informácia
nevyzerá rovnako ako na začiatku. Čo potom, keď vezmeme do úvahy desaťročia? Aby sme sa v záplave dezinformácií
a globálnych trendov dokázali zorientovať, musíme naozaj veriť vo vlastné sily a hodnoty overené časom. Prekáža mi
anonymita tých, ktorí urážajú na sociálnych sieťach. Spokojnosť občana závisí od práce, radosti v rodine a vzťahov
s priateľmi. Štát musí byť garantom. Som zástancom silného štátu, schopného chrániť slabších. O úspechu sa dá hovoriť
jedine v kolektívnom meradle. Sebavedomý národ znamená úspešný štát.

o Čo by ste chceli zdôrazniť?

- Nemali by sme zabúdať, čo všetko pre nás vykonali predchádzajúce generácie. Dnešní dôchodcovia stavali nemocnice,
budovali cesty a fabriky. Prispievali do sociálneho systému, aby deti mohli chodiť do školy. Dnes diskutujeme, či im
patria oprávnené nárasty dôchodkov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana. Rozmýšľajme. Ak podporíme dôchodcov, vytvárame do budúcnosti podmienky sami pre seba. Naučme mladých pracovať a vážiť si vlasť. Musia začať u seba
a dôverovať jeden druhého. Tak si predstavujem fungujúci národ. Každý z nás iba prikladá svoju tehličku k stavbe,
ktorú pre nás postavili naši predkovia.

PhDr. Zdenko Čambal,

narodený 1962 v Skalici, ženatý, syn Matej 33 rokov. Ukončuje doktorantúru na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Piate volebné obdobie je poslancom
TTSK a štvrtýkrát primátorom mesta Holíč. Člen viacerých dozorných rád v školstve, doprave a zdravotníctve. Člen
prezídia Únie miest Slovenska a predseda predstavenstva OOCR Záhorie. Zakladateľ OZ Tereziánska spoločnosť.

o Prečo Slovenská národná strana?

- Život je dar. Aby sme ho pochopili, potrebujeme vieru. Ďalším predpokladom je fungujúca rodina. O týchto tradičných
hodnotách je politický program Slovenskej národnej strany. O rodine a národe. Nechceme, aby o nás rozhodoval niekto
iný. Na Slovensku sme doma, je to zem po našich predkoch. Vážime si Európsku úniu i našich susedov. Koľko generácií
však bojovalo, aby sa nám podarilo uzákoniť slovenský jazyk? Nemali by sme sa vzdávať vlastnej identity a zvyklostí,
ktoré nás charakterizujú. Slovenská národná strana je rodinným striebrom našich politických dejín. Nepodlieha móde,
stále plní svoju funkciu a naberá na cene.

o Aký je recept na šťastného občana v úspešnom štáte?

- Šťastie je vždy osobné a vnútorné. Odohráva sa v rodine a medzi priateľmi. Spoločný pohľad komunity alebo národa
je zase meradlom úspechu. Tajomstvo spočíva v tom, ako náš národ vnímajú susedia a iné národy. Úspech je vždy
pohľadom z vonka. Preto sa vraciam k programu Slovenskej národnej strany. Nie je náhodný, ani marketingový. Mieri
priamo k podstate. Kde môže byť človek šťastnejší a úspešnejší, ako v rodine a národe. Kto nám môže podať pomocnú
ruku a podporiť nás v našich plánoch? Nezabúdajme na vlastnú kultúru, na prácu našich rodičov, na priateľov, s ktorými
sme vyrástli.

o Čo by ste chceli zdôrazniť?

- Slovensko je pre mňa naozaj na prvom mieste. Nevnímam ho ako len krajinu, skôr ako dom pre tri generácie. Najkonkrétnejší pojem je človek. V politickom vyjadrení sa stáva občanom. Tesne pred voľbami zasa voličom. Pre mňa však stále
zostáva človekom. Potrebujeme dostupné potraviny a naše vlastné, aby sme vedeli, čo jeme. Zamestnancom patrí vyšší
sociálny štandard. Podnikateľom prináležia zodpovedajúce podmienky, aby boli ochotní prichádzať s novými nápadmi. Preberať riziko a zamestnávať ľudí. Stretávame sa s novými pojmami. Politická, ekonomická a dokonca ekologická
migrácia. Jasné je jedno. Ak k nám niekto príde, bude vítaný, pokiaľ príjme naše odveké tradície, zákony a pravidlá.
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Na návšteve u seniorov v Galante

Advent je obdobie nesúce sa v duchu Vianoc a stvorené
na rozdávanie lásky a pomoci. Študenti piateho ročníka
hotelovej akadémie SOŠO a S v Galante prišli svojou prítomnosťou spríjemniť predvianočné chvíle tým, na ktorých niekedy zabúdame - obyvateľom Domova seniorov
Patria v Galante. Keďže Vianoce sú aj o darčekoch, neprišli k seniorom zariadenia s prázdnymi rukami. Rozhodli
sa, že seniorov potešia krátkym kultúrnym programom a
zároveň im odovzdajú malý darček - tradičné vianočné
medovníky. Podľa starého galantského receptu študenti v
školskej kuchynke pripravili medovníkové cesto, ktoré po
krátkom oddychu rozvaľkali a pustili sa do vykrajovania
medovníkov rôznych tvarov. Upečené a vychladnuté medovníky s veľkou
radosťou a úsmevom na tvári krásne
ozdobili, pekne zabalili a dohodli sme
si termín stretnutia so seniormi. A nastal očakávaný deň, vybrali sme sa na
návštevu. Milé babičky a deduškovia
nás už čakali. Na úvod sa seniorom
prihovorila Anička Tokovicsová. Z jej
slov bolo cítiť pokoj, úctu k šedinám,
veľkú nehu a pokoru. Potom nasledoval kultúrny program, ktorý študenti s
oduševnením nacvičili a zrealizovali.

Všetky vystúpenia boli originálne, jedinečné a sprevádzal
ich intenzívny potlesk. Potom starkým popriali šťastné
a veselé vianočné sviatky a do budúcna hlavne veľa síl a
pevné zdravie Dianka Deáková a Mário Klačan. Sladké
prekvapenie na záver bolo iba peknou bodkou za návštevou v zariadení. V očiach seniorov sa odrážala nielen
radosť, ale i nostalgia a spomienky na minulé časy. Študentov obdarovali nielen úsmevom, ale aj spŕškou otázok.
Ďakujeme za príjemné poučné popoludnie a tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
Ing. Anna Švancárová,
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante
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Poďme sa trochu zasmiať a uvoľniť...

• Dvojo dzedove pred bordeľom:

„Ty sluchaj, ja še bojim, že nas dnuka nepušča.“
„Ja še vecej bojim, co tam zrobime, kedz nas tam pušča!“

• Prišiel som večer domov ožratý.
Dýchol som na psa a pes nič.
Dýchol som ešte raz a pes zase nič.
Potom som dýchol na manželku a tá štekala až do rána.

• Ja v peňažeňke nošim furt tabletku na nervy, bo kedz mi
ju dakto ukradne, ta žeby ho neporažilo, kec ju otvori...

• Americkí vedci zistili, že najlepšie na chudnutie sú zemiaky.
No nie žrať, ale kopať!

• Volá zverolekár Ferovi:
„V ordinácii mám vašu ženu aj s mačkou a žiada ma, aby
som ju utratil.
Vy s tým súhlasíte?“
„No jasné! Samozrejme!
A mačku pokojne pustite samu, ona už domov trafí.“

• Muž u doktora, doktor sa ho pýta: „Aké máte príznaky?“
Muž: „Myšlienky na smrť, depresiu...“
Doktor: „Takže nádcha.“

• Blondína má muža na služobke a chce ho prekvapiť,
kúpi vstavané skrine do spálne. Montér skrine dovezie a
zloží. Žena cela šťastná ide spať, keď popod okno prejde
električka a skrine sa s rachotom zosypú. Ráno volá čo
sa stalo, montér moc neverí, ale skrine znova poskladá.
Ďalší večer sa situácia zopakuje. Žena opäť zavolá montérovi, ten príde, skrine zmontuje, ale že si teraz už počká, čo sa stane. Večer sa zatvorí do skrine a čaká. V tom
sa vráti manžel, obdivuje skrine, otvorí ich a vidí chlapa.
„A ty tu čo robíš?“
Ten hovorí: „Vieš čo? Rovno mi jednu vraz, lebo keď ti
poviem, že tu čakám na električku, aj tak mi neuveríš.“

• Domáca pani sa chce pred hosťom pochváliť, tak sa ho
pýta:
„Čo myslíte, koľko mám rokov?“
Ohľaduplný a galantný hosť:
„Neviem presne, ale rozhodne na toľko nevyzeráte.“

• Stretnú sa dvaja kamaráti:
„Ako sa máš? Dlho som ťa nevidel.“
„Výborne, človeče, kúpil som si slona.“
„Slona? Čo s ním?“
„To je ti báječná vec. O kŕmenie sa nemusím starať, spasie
mi trávnik, takže ho mám taký ako golfové ihrisko, umyje mi
auto, deti si s ním hrajú. No fakt skvelé.“
„To znie dobre. Na koľko vyjde taký slon?“
„Tak väčšinou okolo tridsať tisíc, ale že si to ty, predám ti ho
za dvadsať.“
„Fajn, dohodnuté.“
Stretnú sa po pár týždňoch:
„Teda, ty si mi dal! Trávnik na sračku, stromy polámané, všade samé hovná, sadol si mi na auto, deti sa ho boja a manželka sa chce rozvádzať!“
„Nepekne hovoríš o sloníkovi, takto ho nepredáš...“

• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, utierky,
lupy, mikroskopy...

NA PREDAJ!!!

GALANTA,

Galanta
1 izbové,
2 izbové, 3pozemkom,
izbové a 4 izbové
byty sso
terasou
alebo so záhradou na predaj
Byty na -predaj
s vlastným
s terasou,
záhradou.
kontakt 0902 625 115, 0911 557 822

Cena
RK
už
od v52.000
€

Mgr. Edita Vörösová – IntExReal
925 07 Mostová 495
IÈO: 46 099 638
DIÈ: 1039413254

0902 625 115
0911 557 822

info@intexreal.sk

intexreal.sk
reality.intexreal.sk

MARIMONT s.r.o.
Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád a striech, obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov, maliarske a stavebné práce

