
TO  DO  LIST

 

AKO SA SŤAHOVAŤ,
ZARIADIŤ A NEZOŠALIEŤ

1. Spravte si zoznam vecí a povinností,
ktoré musíte vybaviť
 

2. Všetko si do detailu plánujte
(akonáhle máte zoznam spravený, rozvrhnite

si na drobné, koľko času vám ten ktorý bod
zaberie a pre istotu pridajte aj nejakú tú
časovú rezervu na možné komplikácie)
 

3. Začnite čo najskôr, nenechávajte
to na poslednú chvíľu (hlavne v súvislosti s

poslednými bodmi)

 

4. Spravte si malé jarné upratovanie a
zbavte sa starých vecí

 

5. Začnite zbierať škatule,

krabice a tašky

 

6. Zožente si pomocníkov
 

7. Objednajte si včas sťahovaciu
firmu a zajednajte termín (aby náhodou

nebolo neskoro!) 

 

8. Baľte sa logicky. Začnite tým,

čo nebudete až do dňa D potrebovať. Naopak

to, čo najviac používate, zbaľte ako posledné.
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Ako sa sťahovať,
zariadiť

a nezošalieť

9. Nemiešajte! Baľte sa strategicky
(nemiešajte potraviny napr. s oblečením) 

a do jedného úložného priestoru baľte

tématicky podobný obsah (ako napr.

elektronika, čistiace prostriedky, 

obuv…atď) a nezabudnite označiť!

 

10. Vytvorte si erárny box alebo box 

prvej pomoci, do ktorého zbalíte všetko, 

čo by sa vám mohlo v kažej situácii

zísť.

 

11. Rozoberte čo sa dá (nábytok),

spotrebujte čo sa dá (potraviny)

 

12. Krabice vždy označte!
 

13. Pri sťahovaní si vždy nechajte istú
rezervu (finančnú i časovú) na malé

opravy

 

14. Nezabúdajte na vybavenie
potrebných dokladov (napr. zmenu

trvalého pobytu  je potrebné nahlásiť na

mestskom alebo obecnom úrade, na

sociálnej a zdravotnej poisťovni. Taktiež je

potrebné nahlásiť koncesionárske

poplatky, elektrinu, plyn. A čo je hlavné,

vybaviť si nový občiansky preukaz. 

 

 

Pri sťahovaní do inej krajiny vás toho

čaká podstatne viac! Dobre sa

informujte, aké povinnosti na vás

budú v súvislosti s týmito úkonmi

číhať

 

15. Nezabudnite dať vedieť o
zmene adresy (zamestnávateľovi,

banke, sociálnej, zdravotnej poisťovni,

daňovému úradu).Ak ide o

doručovanie listových zásielok,

môžete si u Slovenskej pošty

objednať aj jej presmerovanie/

preposielanie 

 

16. Nezabudnite vopred odhlásiť
televíziu či pevnú linku alebo si ich
presťahovať tiež.
 

17. A po tomto všetkom si kúpte
fľašu šampanského. Zaslúžite si ju!

 

 

 

   Na nové začiatky!

www.lucididit.com
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