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O úcte i neúcte
Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.
Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám 1-izbový byt v Partizánskom. T. 0905275776

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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Kúpim pozemok alebo pozemok so starým domom v
obci Jacovce. Platba v hotovosti. RK nevolať. Tel.: 0948
076 567
» Predám garáž v Partizánskom, V. Okružná. T.
0905275776

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám kotol liatinový 4
článkov Viadrus cena dohodou 0905353432
» Ponúkam na predaj čistokrvné šteniatka amerického pitbullteriera. Sú odčervené, očkované, začipované. odber možný ihneď.
okres PE.Viac info na č.
0948/358675

7

3,70 € / ks
1 $ ,'&

0¡

8-

;7

ê2

4 +,-/#

11 HOBBY A ŠPORT

/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

12 DEŤOM

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

» Veľký výber školských tašiek. Pre prvákov, pre škôlkárov, aj batohy pre starších, aj na kolieskach. Kvalitné, vystužené, odľahčené. Nižšia cena ako na internete. V detskej obuvi Minitopánočka na rohu námestia v Topoľčanoch. Tel.:
0908 979 471

13 RÔZNE / predaj

47-013
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Občianska
riadková
inzercia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Chcete si
podať
inzerát?

45-0017

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

» VÝPREDAJ veľkých cestovných KUFROV zn. Airtex
Paris. Zľavy 15-20 eur/ks.
Textilné, aj polykarbonátové, dvojkolieskové aj štvorkolieskové. V koženej galantérii na rohu námestia v Topoľčanoch (Detská
obuv MiniTopánočka). Tel.:
0908979471

14 RÔZNE / iné
» Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy. 0907166358

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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POLITICKÁ INZERCIA / STAVIAME, SLUŽBY

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

–

POKLADNÍK/ČKA
V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
NÁSTUPNÁ MZDA 865 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-28

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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ZDRAVIE / SLUŽBY, STAVIAME, PRÁCA

Neriskujte s dovolenkovými
suvenírmi

MIND diéta
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

Medzi populárne a vyhľadávané turistické destinácie patria aj takzvané tretie krajiny (mimo EÚ priestor)
ako Egypt a Turecko. V prípade letov do a z tretích krajín musia cestujúci strpieť aj colnú kontrolu.
Pri odlete cestujúcich zo Slovenska
sú kontroly zamerané najmä na prípadný tovar kultúrneho charakteru alebo
historického významu, kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu drog a iných návykových
látok a pod. V odletovej časti letísk je
možné nájsť informačné letáky so základnými informáciami k zákazom a
obmedzeniam, napr. letáky k medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich
živočíchov a rastlín „CITES“. Podrobné
informácie je zároveň možné nájsť aj na
portáli finančnej správy.
Nákup pamätného suveníru a
jeho dovoz na colné územie v batožine

Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami
mi a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
uľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
ho
vína

cestujúceho môže pri colnej kontrole
na letisku spôsobiť nemalé problémy v
prípade, že je identifikovaný ako tovar,
ktorého dovoz je zakázaný. Pre cestujúcich to znamená neželanú komplikáciu
na záver dovolenky a vo veľa prípadoch
aj zadržanie tohto tovaru a uloženie
sankcie pokuty.
Najčastejšie ide o suveníry vyrobené z ohrozených druhov živočíchov
a rastlín (slonovina, koraly, mušle, plazy a pod.). V prípade, že máte skutočný
záujem o dovoz suveníru, overte si, či
jeho dovoz na colné územie nepodlieha nejakému zákazu alebo povoleniu,
prípadne sa vopred poradili s príslušným orgánom a až potom legálnym
spôsobom v zmysle platnej európskej
a národnej legislatívy si takýto suvenír
(s potrebným povolením) doviezli a v
rámci colnej kontroly aj colným orgánom predložili.

» Zdroj: FS SR

LETÁKY
0905 719 135

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

Topoľčany
45-0027

0907 652 710

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

75-24

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH

TO19-28 strana-

4

24-0025

10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie

131190245

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

5
NA ROVINU / SLUŽBY

Bohaté prázdniny
nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

87-0012

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-
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PRÁVNIK RADÍ, ŠKOLA / PRÁCA

Fotosúťaž Cesta svetla 2019
môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

75-06-3

v Topoľčanoch
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195
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IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

131190251

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
Novinka 16. ročníka
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
– mobilná fotografia
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
Výsledky súťaže budú zverejnené na
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
Zo všetkých súťažných fotografií ponutých alebo fenoménu svetla.
rota vyberie práce, z ktorých organizátor
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Podmienky súťaže:
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
Podrobné podmienky súťaže i Primi pošle do 30. 9. 2019.
Do jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS

36-0006

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ
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Zmena mena alebo priezviska
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V prípade fyzickej osoby, u ktorej
prebieha zmena pohlavia, okresný
úrad povolí používať neutrálne meno
a priezvisko, ak podá žiadosť a priloží k nej aj potvrdenie zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom liečba prebieha.
Na zápis zmeny mena alebo zmeny
priezviska je príslušný matričný úrad,
v ktorého matrike je zapísané meno
alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena
mena alebo priezviska týka. Zmena
mena a priezviska podlieha poplatkovej povinnosti okrem prípadov presne
vymedzených zákonom, kedy je zápis
zmeny oslobodený od poplatku.
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Pozývame Vás do novootvorenej predajne vinárstva Nobile v obci Malé
Ripňany 76, kde si môžete zakúpiť vynikajúce vína ocenené na svetových
degustáciach a súťažiach z vlastnej produkcie za uvádzacie zvýhodnené ceny.
V prípade záujmu o väčšie množstvá možnosť rozvozu.

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

Malé Ripňany 76 |

www.vinumnobile.sk

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

TO19-28 strana-

daniela.markova@sg-slovakia.sk |
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@vinumnobile

0902 967 161

@vinum_nobile

45-0168

V prípade druhej kategórie zmien
mena alebo priezviska musí fyzická
osoba požiadať o povolenie príslušný
okresný úrad podľa svojho trvalého,
prípadne posledného trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Zmenu
mena alebo zmenu priezviska môže
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o
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To však neznamená, že meno alebo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré
nie je potrebné povolenie a zmeny, na
ktoré je potrebné povolenie príslušného úradu. Povolenie na zmenu mena
a priezviska sa nevyžaduje napríklad
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného
mena na jeho slovenský ekvivalent,
zmenu mena a priezviska dieťaťa po
jeho právoplatnom osvojení, zmenu
mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po rozvode
manželstva ako aj pri ďalších situáciách uvedených v zákone. Zmena mena
alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko
ide, alebo jej zákonného zástupcu.

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť
fyzickej osoby na zmenu mena alebo
priezviska z hľadiska toho, či sú splnené dôvody, ktoré sú hodné osobitného
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpore so zákonom.

IT

Meno a priezvisko už od nepamäti
predstavujú najdôležitejšie identifikačné znaky, ktoré nás celý život
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, každý musí mať meno a priezvisko.

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
"
(&$   

Minulý týždeň
sa predstaviteľom
hnutia OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) podarili dva
veľké úspechy.
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY
- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Na 400-miliónový pochybný tender ministerstva obrany na vozidlá
4x4 zase upozornil tieňový minister
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podmienky súťaže, ktoré stanovilo ministerstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

85-0005

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0475

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

Predstavte si, že by niekto poberal státisíce eur zo štátnych dotácií
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
netušiacich hasičov urobil členov tohto
zväzu. O ničom takom však títo hasiči
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, konanie ich šéfa nahlásili na polícii a oboznámili s ním aj ministerku vnútra, a
tiež prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého.

Vďaka tlaku tieňového ministra
vnútra za OĽANO Gábora Grendela
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. Zodpovednosť je však aj na pleciach prezidenta
hasičov Alexandra Nejedlého, preto
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
skôr, tým lepšie.

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

 

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopustil podvodného konania a mal by byť
zbavený funkcie.
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