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Ľudia nesmú splesnivieť
Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onStarí ľudia sú na prvý pohľad ako tie kologického ústavu môže byť celkom prístaré nemocničné priestory. Nezdravú jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desifarbu majú možno aj niekedy spoločnú. vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
No tie plesne určite nie. Starý človek je či všímavosť inak obvykle málovravnéstále starý človek, teda, v prvom rade ho lekára, to je človečenstvo profesie.
Preto, milí čitatelia, nemýľme si sločlovek. Kým z najvyšších úrovní zdravotníctva počúvame roky sľuby o tom, ako vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde hádzať všetko a všetkých do jedného
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze- vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdrará tak, že človek je ten posledný, kým sa votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaješte iný druh človeka – človek lekár a nejších, chorých a starých, vnímajú tiež
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho- ako ľudí. Zdravotníctvo od
dou okolností, pacienti sa s lekármi a nás chce peniaze, pre zdraďalším zdravotníckym personálom ocitli votníctvo sme variabilný
spoločne na jednej palube, konkrétne v symbol. Zdravotníci nám
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa opravujú naše zdravie. A
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa cez to zdravie neraz aj
potápajúcej, hoci na hornej palube sa duše. Sú to dva rozešte popíja šampus a hrá tam orchester, dielne systémy a
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví svety.
„biznis“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.
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Koľko sa toho už popísalo o deťoch
ešte nenarodených. Veď v poriadku, ale prečo nie aj o tých už narodených? O deťoch, ktoré sú zdravé, žijú v ekonomicky i sociálne
dobrom prostredí, no chýba im to
hlavné – otec, matka, rodina. Nie
iba v rodnom liste.
Jeden z dní, ktoré sú pred nami v
najbližšom týždni, sa tradične volá
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež
už popísalo dosť. Poďme však na to
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by
mali byť nie raz do roka, ale každý
deň.
Vo väčších mestách sa dieťa v
rodine už vo veľkej miere dostalo na
úroveň batožiny. Ráno naložíme,
odvezieme, vyložíme, popoludní privezieme, potom zavezieme ešte na
nejaké krúžky večer zas na noc dovezieme domov. Čas prežitý v aute na
zadnom sedadle sa deťom predlžuje,
komunikácia s rodičmi skracuje a samotné dieťa sa postupne stáva sirotou
v hoci aj navonok dobre fungujúcej
rodine.
Množstvo moderných štúdií preukázalo, že kvalitne strávený čas s
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre láskavosť a citlivosť rodičov voči deťom.
Výskumy však upozorňuje na to, že
iba viac času automaticky neznamená aj viac osohu pre deti. Deti by nemali žiť pri nás, ale s nami. A platí to
aj v obrátenom garde.
Je šanca reštartovať naše návyky - áno, blíži sa Medzinárodný deň
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba
ako príležitosť po roku opäť raz vziať
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to
ani nerobme. Deti nás potrebujú stále, aj keď málokedy nám to povedia.
A to je vážny signál na zamyslenie –
čím menej toho deti rodičom povedia,
tým viac sa od seba navzájom rodina
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je,
že to platí pre všetky vekové kategórie, teda aj vtedy, keď už deti predstavujú dospelú generáciu, no majú ešte
žijúcich rodičov.
Takže – nestačí iba žiť pre deti.
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý
deň po ňom.
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Aj narodené deti stoja za slovo
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Nebojte sa ! volajte

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

Máte DLHY ?
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Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

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

0905 915 034

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM PIONIER. BABETU PLATBA HOTOVOSTI TEL
0944883567

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám zrekonštruovaný
RD / AB na IBV v ZH. Cena
250 tis. 0905324190

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Ponúkam na predaj pozemok - stavebný kombinovaný o rozlohe: 4778m2 v obci
Župkov v ZC Na pozemnku
sa nachádza pôvodná
chata na ktorej základoch
je možné stavať. Tel.: 0919
267 513

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Jednoduché a zložité
V čom sa odlišujú veci jednoduché a To prvé akoby nám hovorilo, že žijezložité? Jednoduché výrobky sa ľahko me so zlým a to druhé o jednom duchu. Pre nás kresťanov je to Duch svätý,
ovládajú.
Anselm Grün ho niekedy nazýva aj čisNapríklad tablet alebo Google. Iba po- tým prameňom. Mnohí ľudia hovoria o
tiahnete prstom a počítač robí bez toho, tom, ako sa im život zjednodušil, keď ho
aby ste zadávali zložité kódy. Zadáte slo- odovzdali Bohu. Už sa netrápili stratévo a Google vám ho vygúgli. Vo vnútri sa giami, ktoré im denne diktovalo ich ego.
s tým asi inžinieri riadne natrápili, ale Naučili sa počúvať Boží hlas a nasledovať
ho. Poviete si aké jednoduché. Ale nie je
zvonku je to jednoduché.
Alebo taký Federer – behá a odráža to tak. Mnohí to pochopili až ako múdri
raketou loptičky. Úplne jednoduché, keď starci, po ceste plnej pádov a bolesti.
Jednoduchosť života je v redukovasa na to človek pozerá. Za tou jednoduchosťou sa však skrýva veľký talent a dri- ní, vzdávaní sa vecí a osobných ambícii,
na. Spomínam si na učiteľov – tí, čo boli v v oslobodzovaní sa od svojho ega, od
danej disciplíne výborní (Anton Puškár, očakávaní, ktoré na nás kladú druhí ľuMichal Harant, Milan Zeleny, Anselm dia.
Mnohí zločinci hovoria, že sa osloGrün), nám vysvetľovali veci veľmi jednoducho. Veľa bolo takých, čo tomu vô- bodili až keď ich chytili a uväznili.
bec nerozumeli a rozprávali tak zložito, Oslobodili sa od zla, ktoré ich ovládalo,
že sme im nerozumeli ani my.
zjednodušili si svoj život. Rovnako, ako
Cesta k jednoduchosti je teda zlo- tí, ktorým sa podarilo skoncovať so závisžitá a náročná. Aj náš život je niekedy losťou na alkohole, drogách, hazardných
zložitý. Komplikujeme si ho často tým, hrách, peniazoch, sláve, úspechu, kaže sa nevieme zastaviť, stíšiť a rozpoznať riére, snahe byť „dokonalý pred svetom“
to, čo je podstatné. Ľuďom behá v hlave a ďalších veciach, ktomnožstvo myšlienok, reagujú na rôzne ré im komplikovali
podnety, trápia sa pre veci, ktoré vôbec život. Cesta k jednoza to nestoja. A potom stretnete človeka, duchosti nie je jedktorý žije v prítomnosti, jednoducho je, noduchá, priama a
prijíma veci také aké sú a žije najlepšie ľahká. Ale stojí za to.
ako vie. Nestrachuje sa z budúcnosti, Jedno – duchý život
netrápi sa pre minulosť, ktorú už nemôže je lepší ako zlo
napraviť. Žije – tu a teraz.
– žitý.
Všimli ste si zloženie slov, o ktorých
hovorím? Zlo – žitý a jedno – duchý?
» Ján Košturiak

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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 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 novinách, ZH zameňte za skratku
novín,
nájdeteinzerát?
na zadChcetektorú
si podať
nej
strane
vľavo
dolu. Službu
Návod
nájdete
na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

S ó
Sezónne
zľavy
ľ
� Vyrobené na Slovensku
�

Spýtajte sa na výhody a úspory nášho predajcu:

ALUOKNO s.r.o.,
ENERGETICKÁ
HOSPODÁRNOSŤ

Š.Moysesa 56 (vedľa ČSOB), Žiar nad Hronom
mail: info@aluokno.sk
tel: 0911 877 880, 0903 283 106
www.aluokno.sk, www.fenestrask.eu
OKNÁ S PERSPEKTÍVOU
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Občianska
riadková
inzercia

Žiar nad Hronom
Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

5
SLUŽBY

Inzerát, ktorý predáva

0907 877 860

INZERCIA

0905 915 034
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08 STAVBA
»Predám posuvnú bránu s
motorom tel 0949565995
»Predám garážovú sekčnú
bránu tel 0948131286
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám centrálu na výrobu elektriny 230W. Cena:
250EUR Tel.: 045/ 677 51 15

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám zachovalú manželskú posteľ - dub sonoma s bielou kombináciou za
60€, používaná 1 rok, práčku zn. Beko - 90€, chladničku-60€, tel. 0908 272 676
»Predám piecku Petrík za
30EUR a spoŕák za 40EUR.
Tel.: 0902 153 165

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kozu a kozliatka Tel.: 0902 837 693, zn.
Župkov

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJENSKÉ PRILBY HELMY
OPASKY BODÁKY KORDIKY
PRACKY Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ
0903868361

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

Vydedenie
V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.
V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.
Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

45-0051

Občianska
riadková
inzercia

Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.

Inzerát, ktorý predáva

0907 877 860
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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 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 novinách, ZH zameňte za skratku
novín,
nájdeteinzerát?
na zadChcetektorú
si podať
nej
strane
vľavo
dolu. Službu
Návod
nájdete
na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Aká matka je tá pravá

Natoč video, ktoré ťa posunie.

Nedávno som sa zúčastnila na
verejnej diskusii k téme materstva. Organizátor sa rozhodol dať
priestor dvom viac menej protichodným názorom. Jedna z diskutujúcich zastávala stanovisko, že
matkou je len tá, ktorá sa stará o
dieťa, teda nerozhoduje o tom primárne biológia ženy.

V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

– vstala a otvorene hovorila o svojej
mame, ktorá ju „odvrhla“. Spolu so
sestrou prežili celú mladosť v detskom
domove. Viacdetná matka sa vtedy
rozhodovala o potrate. Hlas sa jej pri
rozprávaní zadrhával hnevom a výčitkami. Moderátorka diskusie sa ju snažila upokojiť otázkou, či nie je, rada, že
žije. A tu zrazu zaznela nečakaná odpoveď. „Nie. Bola by som radšej, keby
Druhá diskutujúca jednoznačne ma potratila.“ Aké hlboké zranenie
stavala na biologických predpokla- muselo toto dievča prežiť, keď si dnes
doch ženy, no vzťah k dieťaťu, ako aj volí alternatívu smrti?
Po diskusii sa pri mne zastavila
vytvorenie materského cítenia pripisovala rovnako sociologickému prostre- moderátorka. Keď zistila, že som z ordiu. Ukázalo sa, že absolutizovaním či ganizácie, ktorá sa venuje ochrane
už biológie alebo sociológie sa vzďa- života, povedala: „No ale mali by sme
ľujeme pravde o človeku. Naše biolo- rešpektovať jej vôľu.“
gické a pohlavné nastavenie do veľkej
Zarazila som sa. Rešpekt až po
miery predurčuje naše poslanie, ale- prah smrti? Tá dievčina potrebuje pobo ho aspoň naznačuje, no vplyvom moc, sprevádzanie životom, objaviť isprostredia, výchovy a prežitých skú- totu, nádej a zmysel existencie. Máme
seností môžeme neakceptovať svoju jej ponúknuť smrť iba preto, že jej výmaterskú a otcovskú úlohu aj napriek čitkami zastretý zrak nevidí pozitívnu
vytvoreným podmienkam. Materstvo hodnotu bytia? Áno, môže byť niekto
a otcovstvo sa pritom môže realizovať poznačený aj materstvom s nulovým
aj nebiologickým spôsobom formou či dokonca záporným znamienkom.
darovania sa, služby spoločenstvu, Ale ešte stále ide o matku. Nesnažme
čo nepopiera potenciálny biologický sa na základe zranených citov meniť
základ. Spor teda nastáva až vtedy, ak chápanie materstva, majme vždy na
jedna zo stránok neuznáva prítomnosť mysli jeho krásu v úplnom obraze.
oboch zložiek – biologickej aj sociolo- Materstvo nie je mýtus. Naopak, je to
gickej – pri definovaní materstva.
zdroj života.
V hľadisku zostalo ticho, ktoré
sa dalo priam krájať, keď jedna z prítomných – mladá príťažlivá dáma
» Mária Raučinová, Fórum života

Mladí videomakeri sa môžu s videami prihlasovať do súťaže už v jej
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.

� � �� � � � � � � � � � �� � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

59-0087

8.6. 2019 a potom každú druhú sobotu v Žarnovici,

Sandrická ul. - za mostom,
bývalé skleníky 9:00 - 10:00 hod.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

59-0161

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

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Bóna (youtube strategy manager, video špecialista).
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Vyberáme si našich zástupcov
v Európskom parlamente
Aj tieto voľby majú pre náš každodenný život mimoriadny význam

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia.

?

Europarlament
po Brexite

Prečo ísť voliť
v európskych voľbách

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe,
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu.

Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslanci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel,
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

Ako voliť ?
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Spôsob hlasovania

tentorazidemvolit.eu

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej
schránky.

25. MÁJ 2019
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konFerenCia
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SPÍKRI
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SLUŽBY, zameStnanie
Firma HĽADÁ

PRACOVNÍKOV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + netto 1800€/mes.

0907 736 115

45-0009

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

|āôóðùòðíðāýþąøòðz|X\WWnad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
|āôóðùòðzþąĎnðłðnôāýþûĎúþąðX`
nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
oknabalazmontgmail.com

Držitelia osvedčenia
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až 9 okenných

75-06-3

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

59-0009

proﬁlov od slovenských výrobcov
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editoriáL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
����������������
������������

terasy

zimné záhrady

����������� ALMA
ARKu�����������������������

Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH

��
��������������������

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
00
10
800 ���������
tto
900 - 1100 EUR/ne
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11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
(príjem tovaru, ští
delanie
vz
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85_0348

Facebook: aiwsk

32-0063

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com

ZH 19-21 strana-

12

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 20 EUR/hod.
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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85_0344
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