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Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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» Svet je nádherná kniha,
ale nemá cenu pre toho,

kto nevie čítať.
C. Goldoni
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VŠETKO PRE JARNÉ UPRATOVANIE

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Vysávaèe, tepovaèe, parné èistièe, vysokotlakové èistièe,
separátory, èistièe okien, èistièe podláh, mopy ...
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Pozor na prílišné sebavedomie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Krásny jarný čas vám želám za celú 
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr 
jedno obzretie sa v čase a úprimné blaho-
želanie budúcej pani prezidentke, spojené 
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy 
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty 
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a 
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na 
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme 
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)

Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajú-
ceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi 
silnú symboliku v historických súvislos-
tiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912 
totiž na svoju prvú plavbu vyplával par-
ník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať 
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá 
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré 
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti, 
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravé-
ho rozumu, keby nebolo honby po sláve, 
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak 
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších 
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A 
určite nielen v ľadovcových vodách Atlan-
tiku.

Nuž a ešte dva významné dátumy nás 
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dob-
ré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom 
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na 

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kviet-
ku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí 
spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Finančná zbierka sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu onko-
logických pacientov i širokej verejnosti. A 
napokon - Medzinárodný deň solidarity 
oslobodených politických väzňov a bojov-
níkov proti fašizmu. Ten nám pripomína 
oslobodenie väzňov z nacistického kon-
centračného tábora v Buchenwalde v roku 
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na 
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku 
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z 
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na 
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia 
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaz-
nivých podmienkach, zomierali v dôsled-
ku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských 
experimentov, ale aj činmi a 
zneužívaním SS stráže.

Nie, nechcem skončiť 
smutnou témou, je predsa 
úžasná jar. Užívajme si ju 
plnými dúškami. Našu 
„slovenskú“ jar! Všet-
ko dobré vám!
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Vyspelý štát pomáha slabším

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Tretiu oblasť 
hĺbkového re-
ferenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-

NO) sme nazvali „Slovensko pre slab-
ších“.

V dnešnej časti vám bližšie predsta-
víme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré 
sme venovali problémom slabších ľudí 
na Slovensku, či už ide o starých, cho-
rých alebo sociálne slabších.

12. Bezplatné objednávanie pa-
cientov. Naše hnutie chce presadiť, 
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre 
všetkých pacientov bezplatné objed-
návanie na lekárske vyšetrenia. Keďže 
lekári sú zmluvnými partnermi pois-
ťovní, objednávanie by mali namiesto 
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne. 
Majú na to totiž personál, a rovnako aj 
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť 
problémom objednanie sa telefonicky 
či cez internet.

13. Stop vykorisťovaniu opatro-
vateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne 
postihnutého príbuzného by mal mať 
nárok na príspevok aspoň vo výške 
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky 

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v 
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V 
parlamente som to opakovane hovoril 
až dovtedy, kým sa tento stav len veľ-
mi pomaličky začal ako tak zlepšovať. 
Myslíme si však, že takýto ľudia si za-
slúžia za opatrovanie aspoň minimál-
nu mzdu.

14. Amnestia na úroky z dlhu voči 
štátu (Exekučná amnestia). Sme za 
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh 
voči inštitúcii verejnej správy, alebo 
podniku, v ktorom má štát podiel, boli 
odpustené úroky z omeškania. Štát v 
súčasnosti vymáha cez exekúcie mi-
lióny pohľadávok. Ak dokážeme dať 
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme 
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne 
inštitúcie amnestiu 
na úroky ľuďom, 
ktorí svoj skutočný 
dlh splatia.

Vyspelý štát 
pomáha slabším 
ľuďom. OĽANO 
taký štát chce. Po-
môžte nám ho pre-
sadiť.
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Nikdy nebude šťastný ten, 
kto so závisťou hľadí

na šťastie iného.
Seneca
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»KÚPIM ŠKODA 100,1000 
MB, ERKU, RAPIDKU 
0949469924

»Predám Staveb Pozemok 
Kováčová-Bien 950m/28 
tis.tel. 0908228380

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach� . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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                    

Tehla, panel, drevo. To sú chronicky 
najznámejšie stavebné materiály u nás. 
Na výber je ich však oveľa viac. Tak 
sa na ne pozrime bližšie. Alternatívne 
stavebné materiály predstavujú mož-
nú náhradu konvenčných stavebných 
materiálov. Ich využívaním znížime 
negatívne vplyvy na životné prostre-
die. Najčastejšími alternatívami sú prí-
rodné materiály – hlina, drevo, prútie, 
lomový kameň, trstina, slama, korok, 
kokos, konope (najmä na tepelné izolá-
cie), recyklovaný kameň, tehla, betón. 
Menej sa používa papier, plast, pneu-
matiky, fľaše a plechovky.

Výstavba na báze hliny 
Tento materiál čisto prírodného 

charakteru je často dostupný priamo 
či blízko miesta výstavby. Odpadá tak 
energetická náročnosť na výrobu a 
dopravu. Hlina má výborné tepelno-
-akumulačné a zvukovo-izolačné vlast-
nosti. K jej prednostiam patria prieduš-
nosť, schopnosť regulovať vlhkosť a 
stopercentná recyklovateľnosť. Možno 
ju využiť na nosné i nenosné steny v 
podobe nepálených tvaroviek alebo in-
teriérové aj exteriérové omietky. Dá sa 
použiť i na podlahy, ako výplňový ma-
teriál do stien a prísada do mált. Hlina 
je pre svoje pozitívne vlastnosti čoraz 
obľúbenejším materiálom.

Tradičné a obľúbené drevo
Aj drevo je tradičný konštrukčný ma-

teriál, obľúbený v interiéri a exteriéri. 
Pôsobí veľmi esteticky, spĺňa všetky 
požiadavky na zdravé bývanie, eko-
lógiu a recyklovateľnosť. Výhodou sú 
jeho mechanické vlastnosti, statická 
spoľahlivosť a ekologická neškodnosť. 
Pobyt človeka v prostredí so živým 
alebo technickým drevom má pozitív-
ny vplyv na jeho fyzické a psychické 
zdravie.

Využitie slamy
V minulosti slúžila ako krytina 

striech jednoduchých domov. Dnes 
sa ako vedľajší produkt poľnohospo-
dárskej výroby vo forme lisovaných 
blokov využíva i na výstavbu rodin-
ných domov. Podobne ako hlina má 
nízku energetickú náročnosť výroby a 
dopravy, lebo sa väčšinou nachádza v 
blízkosti miesta výstavby. Najčastejšie 
sa zo slamy zhotovujú obvodové ste-
ny, pričom sa kombinujú s dreveným 
skeletom, aby sa zabezpečila nosnosť 
stien. 

Stavať áno, ale z čoho?

» Zdroj: internet                                 red
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

INZERCIA
0907 877 862
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»Vyberám korene ov. stro-
mov bb,br 0903844217

»Kúpim zlaté duká�  ČSR a 
ČSSR a iné zlaté a striebor-
né mince aj šilingy, šperky a 
hodinky t. 0915627285
»Hľadám  psa na krytie 
feny, rasa Španielský Mas-
tin. Tel.: 0949 623 956

»Predám lacno televízor 
0484101946
»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 50. 0903 
845 395

»44 ROČNÝ HĽADÁ PRIATEĽ-
KU 0918790377

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnej-
šie?

Žlčník je dôležitý orgán pri metaboliz-
me tukov. Preto všetky tučné a mastné 
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlč-
níku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by 
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu 
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovo-
kovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí 
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ ne-
voľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťa-
mi pod pravým rebrovým oblúkom, nieke-
dy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.

Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá 
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmá-
žaná zelenina, podávané často spolu s 
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj 
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské prí-
šery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu

Pred konzumáciou mastného sa odpo-
rúča tzv. stomachikum alebo digestívum 
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký 
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svo-
jich problémoch, obyčajne užijú tablety s 
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citróno-
vá šťava v sýtenej minerálnej vode alebo 
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť 
na dovolenke?

V prímorských krajinách je častou chy-
bou, ktorú robia ľudia z neznalosti kon-
zumácia morských príšer – darov mora 
spolu s destilátom. Miestni vedia, že naj-
lepšie je k nim víno, inak dochádza často k 
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba 

rovnako konzumovať obozretne. Chilli 
con carne podľa miestnej receptúry je ťaž-
kou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže 
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá 
niekedy dokonca môže imitovať až srdco-
vý infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navo-
dí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka 
v transporte v tráviacom trakte znamená, 
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa 
mu do budúcna vyhýbať. 
Najriskantnejšie potraviny, koreniny 
a nápoje

Sú to vlastne všetky vysmážané, ope-
kané a fritované jedlá. U rizikových ľudí 
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie, 
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky, 
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník? 

Nebezpečné športy v súvislosti so žlč-
níkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná 
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv. 
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri 
náhlom pohybe posunúť a upchať tak pri-
rodzený odtok žlče a žlčníková kolika je 
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť 
minimálne jedna hodina.

Ako Vás bolí pod pravým 
rebrovým oblúkom a vyža-
ruje pod pravú lopatku, 
vyhľadajte lekára. Pravde-
podobnosť podráždeného 
žlčníka je veľká.

Žlčník a strava

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

metabolizmu a výživy

minimálne jedna hodina.
 pravým 

rebrovým oblúkom a vyža-
ruje pod pravú lopatku, 
vyhľadajte lekára. Pravde-
podobnosť podráždeného 
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ZATEPĽOVANIE
TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

PLACHTOVÉ

0908 398 083
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Pred voľbami mi chodili rôzne maily. 
Často to boli výmysly a polopravdy a ich 
šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské 
hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, 
že nebudem krivo svedčiť a Ježiš nás va-
roval aj pred ohováraním a šírením ne-
pravdy. Škoda, že podobným zlozvykom 
niekedy podľahnú aj duchovní pastieri a 
ich ovečky. Ľudí, ktorých nepoznáme, by 
sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich 
niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale 
ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by 
sme sa zaoberať „brvnom vo svojom oku, 
namiesto smietky v oku blížneho.“

Vidím niekedy kresťanov, ako sa vyťa-
hujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom 
je, že sú najmenej štyri zoskupenia, v 
ktorých chcú presadzovať kresťanskú po-
litiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto 
z nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Na-
koniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo 
kresťania získajú vo svojich mini-stranách 
menej ako 5 percent. V tom by nebol až 
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa 
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí 
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi. 

Stretávam kresťanov, ktorí bez mih-
nutia oka ohovárajú a posudzujú člove-
ka, ktorého nikdy nestretli, ale dostali na 
neho informácie od iného „kresťana.“ Za-
ujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných 

kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani re-
álne neexistuje, namiesto toho, aby hájili 
svoje čisté srdcia, rodiny a konali skutky 
milosrdenstva. 

Viac ako homosexuáli, liberáli, 
moslimovia a ilumináti nás ohrozuje 
naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a 
nesvornosť.

Nemyslím si, že máme súdiť druhých, 
máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich 
k láske a dobrým skutkom. Keď nestačí 
raz, tak sedemkrát alebo sedemdesiatse-
demkrát. Keby nás za naše skutky trestal 
Ježiš ako figovník bez plodov, ktorý tre-
ba vytrhnúť zo zeme, bola by tu riadna 
pustatina.

Pane pomôž nám, aby sme nepre-
klínali, ale žehnali, aby sme nesúdili 
druhých, ale odpúšťali im tak, ako od-
púšťa Boh nám. Pomôž nám, aby sme 
spoločne kráčali do 
Tvojho kráľovstva, v 
ktorom je miesto pre 
všetkých. Veď prvý, 
kto do neho vošiel, 
bol Dismas, ukrižova-
ný za svoje zločiny 
vedľa Ježiša.

Kto je lepší kresťan?

» Ján Košturiak

púšťa Boh nám. Pomôž nám, aby sme 
spoločne kráčali do 
Tvojho kráľovstva, v 
ktorom je miesto pre 
všetkých. Veď prvý, 
kto do neho vošiel, 
bol Dismas, ukrižova-
ný za svoje zločiny 

Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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INZERCIA
0907 727 204

Mám rád ľudí,
keď sa smejú - potom sú

k sebe láskavejší.
M. Gorkij
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Pri komparácii právnej úpravy náj-
mu bytu podľa Občianskeho zákon-
níka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého 
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zá-
kona o krátkodobom nájme bytu (ďalej 
len „ZKNB“) je možno v  rámci týchto 
úprav badať viacero markantných 
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä záni-
ku nájomného vzťahu. Na rozdiel od 
prísne formalizovanej úpravy zániku 
nájmu bytu na základe výpovede ná-
jomnej zmluvy podľa OZ, úprava zá-
niku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je 
flexibilnejšia a účastníkom nájomného 
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo 
väčšej miere. 

OZ upravuje presne určený výpo-
vedné dôvody, ktoré v žiadnom prípa-
de nemožno rozširovať. Naopak ZKNB 
popri zákonných výpovedných dôvo-
doch umožňuje zmluvným stranám, 
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpo-
vedné dôvody. Tieto však musia spĺňať 
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý 
nemožno spravodlivo požadovať trva-
nie nájomného pomeru. K zániku KNB 
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej 
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpo-
vedi si zmluvné strany môžu osobitne 
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia 
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB. 
Odstúpením od nájomnej zmluvy pod-
ľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku. 

Naopak pri KNB sa pri odstúpení 
nájomná zmluva zrušuje od okamihu 
doručenia odstúpenia jej adresátovi. 

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej 
doby a okamih začatia plynutia výpo-
vednej doby. Podľa OZ je výpovedná 
doba minimálne 3 mesiace, pričom 
začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci doručenia 
výpovede. 

Za určitých podmienok (ak je ná-
jomca v  hmotnej núdzi, ktorú si sám 
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺ-
žená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 me-
siacov. Na druhej strane podľa ZKNB 
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac 
a pri určitých výpovedných dôvodoch 
len 15 dní, pričom výpovedná doba 
začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede a teda proces 
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu 
môže byť výrazne rychlejší. 

Výhodou KNB pre prenajímateľa 
je, že v prípade ukončenia KNB mu ne-
vzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi 
bytové náhrady. Záverom si dovoľuje-
me upozorniť na podmienku uplatne-
nia právneho režimu ZKNB, ktorou je 
okrem iného aj požiadavka registrácie 
prenajímateľa podľa Zákona o  dani 
z príjmov v zákonnej lehote.

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

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

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

Dispečing SK - 0950 333 222
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Možno povedať, že niet lekárne, 
v  ktorej by si pacient nemohol vybrať 
svoje lieky bez papierového lekárskeho 
predpisu. Čo by však mal vedieť každý 
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso-
bom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta-
vený elektronický lekársky predpis

Ak pacient bude počuť vetu od ses-
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje 
iba papierové recepty“, tak jednoznač-
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri 
predpisovaní lieku je lekár povinný 
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to 
je správny názov pre ľudovo povedané 
elektronický recept. Štátne orgány však 
nateraz takéto postupy tolerujú. 
2. Pacient má právo vybrať si lieky 
v ktorejkoľvek lekárni

Napriek tomu, že mnohí pacienti 
v ambulancii občas počujú vetu „choď-
te dole do lekárne, poslal som vám tam 
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie-
čo také ako odoslanie elektronického 
receptu do konkrétnej lekárne, lekár 
odosiela všetky záznamy na centrálne 
úložisko. To, kde si pacient vyberie svo-
je lieky je len a len jeho rozhodnutie. 
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod-
ného čísla

Do roku 2021 budeme mať všetci (vrá-
tane detí) občianske preukazy s  elek-
tronickým čipom. Umožnia prístup 
k  mnohým službám – vrátane prístu-
pu k  službám elektronického zdravot-
níctva. Umožňujú ich aj v  súčasnosti, 

zatiaľ však nie sú zdravotnícke zaria-
denia vybavené ich čítačkami, a preto 
je v  zákone prechodné ustanovenie, 
ktoré umožňuje pacientovi vybrať si 
svoje lieky predpísané elektronickým 
lekárskym predpisom pomocou rodné-
ho čísla.
4. Recept po uplynutí platnosti 
„zmizne“

Platnosť lekárskeho predpisu je už 
roky nezmenená – týždeň platí väčšina 
receptov, tri dni recepty na antibiotiká, 
päť dní na omamné a  psychotropné 
lieky a jeden deň recept z pohotovosti. 
Po prekročení tejto lehoty nie je recept 
lekárnikovi dostupný.
5. Lekár môže predpísať lieky až na 
dvanásť mesiacov

Snáď najzásadnejšou novinkou, kto-
rou e-zdravie uľahčí pacientom život je 
možnosť vystavenia tzv. opakovacieho 
lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť 
chronickí pacienti, ktorí majú dobre 
a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po 
zvážení lekára nepotrebujú časté kon-
troly. A tak pacienti budú môcť navští-
viť svojho lekára raz za pol roka či rok 
a v  intervale, ktorý im lekár stanoví si 
jednoducho iba vyberú lieky v  ktorej-
koľvek lekárni.

E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo 
život – lekárom, lekárnikom, ale predo-
všetkým pacientom. Nebojme sa ho vy-
užívať čo najviac a spoločne pracujme 
na jeho zlepšovaní.

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Začínate od apríla podnikať? Ne-
zabudnite, že od 1. apríla 2019 
štartuje projekt eKasa. Od tohto 
dňa sa musia k systému pripojiť 
všetky novovzniknuté prevádzky, 
všetky ostatné postupne od apríla 
do júla 2019. Od 1. júla 2019 už ne-
bude možné na evidenciu tržieb 
používať elektronické registračné 
pokladnice.

Podnikatelia, ktorým vznikne povin-
nosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 
2019, sú povinní používať na evidenciu 
tržieb iba pokladnice pripojené on-line 
na finančnú správu. O pridelenie kódu 
pokladnice pre eKasu už môžu podnika-
telia žiadať. Finančná správa zverejňuje 

postup, ktorým sa budú pri podávaní 
žiadostí riadiť.

Už môžete žiadať
o pridelenie kódu

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elek-
tronickú registračnú pokladnicu, bude 
musieť mať pridelený kód eKasa klient. 
Od polovice marca môže podať žiadosť 
o pridelenie kódu, v ktorej zároveň 
požiada o zrušenie starého daňového 
kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. 
Formuláre súvisiace s agendou eKasa 
sa mu zobrazia v osobnej internetovej 
zóne. Následne si stiahne autentifikač-
ný a identifikačný takzvaný inicializač-
ný balíček. Vyberie si typ a model onli-
ne registračnej pokladnice zo zoznamu 

certifikovaných, nahrá do nej inicia-
lizačný balíček a bude môcť evidovať 
tržbu. Podnikatelia, ktorí majú záujem 
už teraz sa online pripojiť na finančnú 
správu a zasielať pokladničné doklady, 
si môžu zriadiť virtuálnu registračnú 
pokladnicu. Finančná správa sama za-
bezpečí, aby virtuálna registračná pok-
ladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky 
nové zákonné požiadavky.

Čo ak nemáte internetový signál?
Podnikatelia, ktorí budú mať pre-

vádzky na miestach, ktoré nie sú po-
kryté internetovým signálom, musia po 
pridelení kódu pokladnice eKasa klient 
podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo 
zasielania údajov z on - line registračnej 
pokladnice do systému eKasa. Formu-
lár nájdu v osobnej internetovej zóne v 

Katalógu formulárov. Ak daňový úrad 
vydá rozhodnutie o povolení odkladu, 
dátové správy uložené v chránenom 
dátovom úložisku bude podnikateľ 
povinný odosielať do systému eKasa 
najneskôr do 30 dní. Kompletný postup 
sprevádzaný grafickými ukážkami náj-
du všetci podnikatelia priamo na portáli 
finančnej správy v časti eKasa - podni-
katelia.

Finančná správa si od zavedenia eKa-
sy sľubuje zníženie daňovej medzery 
na DPH v sektoroch hotely, reštaurácie, 
kaviarne, v sektore maloobchodu a slu-
žieb o 15 percent.

Informácie poskytla 
Finančná správa Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Podnikatelia môžete žiadať o pridelenie kódu pre eKasu 

Štartuje projekt eKasa

ilustračné foto                                                                                       zdroj nosheep-pixabay

FINANCIE

Rada pre súčasných podnikateľov:
Pre všetkých súčasných podnikateľov je 
online napojenie na finančnú správu do 
1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných 
podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už 
evidovali tržby, alebo súčasných podni-
kateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 
novú prevádzku, respektíve budú chcieť 
novú pokladnicu do existujúcej prevádz-
ky. Všetci títo môžu od apríla do konca 
júna aj naďalej používať elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo sa môžu 
rozhodnúť pre používanie virtuálnej 

registračnej pokladnice. Podnikatelia, 
ktorí v súčasnosti používajú elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
registračnú pokladnicu, môžu začať pou-
žívať on - line registračné pokladnice ke-
dykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní 
sú ich používať až najneskôr od 1. júla. 
Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí 
sú povinní evidovať tržby podľa zákona 
č. 289/2008 Z. z., musia používať výluč-
ne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on 
- line registračné pokladnice, ako aj vir-
tuálne registračné pokladnice.
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Začínate od apríla podnikať? Ne-
zabudnite, že od 1. apríla 2019 
štartuje projekt eKasa. Od tohto 
dňa sa musia k systému pripojiť 
všetky novovzniknuté prevádzky, 
všetky ostatné postupne od apríla 
do júla 2019. Od 1. júla 2019 už ne-
bude možné na evidenciu tržieb 
používať elektronické registračné 
pokladnice.

Podnikatelia, ktorým vznikne povin-
nosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 
2019, sú povinní používať na evidenciu 
tržieb iba pokladnice pripojené on-line 
na finančnú správu. O pridelenie kódu 
pokladnice pre eKasu už môžu podnika-
telia žiadať. Finančná správa zverejňuje 

postup, ktorým sa budú pri podávaní 
žiadostí riadiť.

Už môžete žiadať
o pridelenie kódu

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elek-
tronickú registračnú pokladnicu, bude 
musieť mať pridelený kód eKasa klient. 
Od polovice marca môže podať žiadosť 
o pridelenie kódu, v ktorej zároveň 
požiada o zrušenie starého daňového 
kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. 
Formuláre súvisiace s agendou eKasa 
sa mu zobrazia v osobnej internetovej 
zóne. Následne si stiahne autentifikač-
ný a identifikačný takzvaný inicializač-
ný balíček. Vyberie si typ a model onli-
ne registračnej pokladnice zo zoznamu 

certifikovaných, nahrá do nej inicia-
lizačný balíček a bude môcť evidovať 
tržbu. Podnikatelia, ktorí majú záujem 
už teraz sa online pripojiť na finančnú 
správu a zasielať pokladničné doklady, 
si môžu zriadiť virtuálnu registračnú 
pokladnicu. Finančná správa sama za-
bezpečí, aby virtuálna registračná pok-
ladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky 
nové zákonné požiadavky.

Čo ak nemáte internetový signál?
Podnikatelia, ktorí budú mať pre-

vádzky na miestach, ktoré nie sú po-
kryté internetovým signálom, musia po 
pridelení kódu pokladnice eKasa klient 
podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo 
zasielania údajov z on - line registračnej 
pokladnice do systému eKasa. Formu-
lár nájdu v osobnej internetovej zóne v 

Katalógu formulárov. Ak daňový úrad 
vydá rozhodnutie o povolení odkladu, 
dátové správy uložené v chránenom 
dátovom úložisku bude podnikateľ 
povinný odosielať do systému eKasa 
najneskôr do 30 dní. Kompletný postup 
sprevádzaný grafickými ukážkami náj-
du všetci podnikatelia priamo na portáli 
finančnej správy v časti eKasa - podni-
katelia.

Finančná správa si od zavedenia eKa-
sy sľubuje zníženie daňovej medzery 
na DPH v sektoroch hotely, reštaurácie, 
kaviarne, v sektore maloobchodu a slu-
žieb o 15 percent.

Informácie poskytla 
Finančná správa Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Podnikatelia môžete žiadať o pridelenie kódu pre eKasu 

Štartuje projekt eKasa

ilustračné foto                                                                                       zdroj nosheep-pixabay

FINANCIE

Rada pre súčasných podnikateľov:
Pre všetkých súčasných podnikateľov je 
online napojenie na finančnú správu do 
1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných 
podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už 
evidovali tržby, alebo súčasných podni-
kateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 
novú prevádzku, respektíve budú chcieť 
novú pokladnicu do existujúcej prevádz-
ky. Všetci títo môžu od apríla do konca 
júna aj naďalej používať elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo sa môžu 
rozhodnúť pre používanie virtuálnej 

registračnej pokladnice. Podnikatelia, 
ktorí v súčasnosti používajú elektronickú 
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 
registračnú pokladnicu, môžu začať pou-
žívať on - line registračné pokladnice ke-
dykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní 
sú ich používať až najneskôr od 1. júla. 
Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí 
sú povinní evidovať tržby podľa zákona 
č. 289/2008 Z. z., musia používať výluč-
ne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on 
- line registračné pokladnice, ako aj vir-
tuálne registračné pokladnice.
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V Galante hľadám šikovného 

UMELECKÉHO KOVÁČA 
AJ NEVYUČENÉHO.

 

0907 986 611
Nástup ihneď. Mzda 7 €/hod. brutto. 
Ubytovanie zabezpečené aj hradené.

info@konstrukter.sk

Mzda:  
0908 914 180

Príjmeme na pracovnú 
pozíciu:

 

PONUKA PRÁCE – KUCHÁR 
Hľadáme šikovného kuchára/kuchárku do 

domova seniorov Hronov  v Brusne. Práca na 
TPP, ale aj pre dôchodcov! 

Plat 4,5€/hodina 
 

V prípade záujmu nás kontaktuje na:  
tel. čísle: 0918 261 900, 0915 820 878 

info@hronov.sk 
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

Banská Bystrica
www.blackpatrol.eu

0918 116 714, 3,70€ hod/brutto
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Banskej Bystrici

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862 
0907 727 204
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 05. 04. 2019 do 11. 04. 2019 alebo do vypredania zásob.

Tyčový vysávač – bezdrôtový a ručný vysávač v jednom, 
kefa s LED osvetlením, skladacia rukoväť, 0.6l objem 
zásobníka na prach, výkonný 21.6V lítium-iónový 
akumulátor, až 45min prevádzky, s 5h dobíjacím cyklom, 
2 rýchlosti, ľahká konštrukcia 2.5kg, úroveň hluku 79dB.
Cyklonová technológia.

Rowenta RH6751WO

195€114 90 €

80€
UŠETRI

nom, 
m 

klom, 
79dB.
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