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Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú 
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.

Slušnosť nie je vrodená, učíme sa 
jej počas celého života. Od rodičov, od 
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale 
aj od politikov, teda od tých, ktorí by 
mali predstavovať akúsi občiansku 
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie 
je, potom do akej miery nás ovplyvní 
alebo neovplyvní všetko to neslušné 
okolo nás, záleží aj na spomínanej 
výchove, aj na našich povahových 
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré 
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s 
vyššie uvedenými konštatovaniami, 
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, 
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono 
to zas až tak ťažké nie je, pretože v ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne aj nespravodlivosť už prerástla 
všetky predstavitelné limity.  Aj limity 
dané Ústavou Slovenskej republiky. 
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... 
„zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Slovenská republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné zmluvy, ktorými je viazaná, 
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. Štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v jej medziach a v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.“

Ak si nedokážeme ctiť našu ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO-PIA

9oo~17oo h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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Zabehnutá stavebná firma prijme
šikovných murárov, tesárov,

pomocných pracovníkov a strojníka
na obsluhu minibagrov a traktorbagra.

Platobné podmienky: od 5 €/hod. alebo dohodou.

0915 46 27 27
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Autodopravcov aj všetkých slušných -

-
-

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v 
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už 
po niekoľký raz sme svedkami zly-
hania legislatívy, ktorá umožňuje 
nechutné politické tlaky pri voľbe 
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie. 

A tieto tlaky spôsobujú ustrácha-
nosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, 
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do 
života generácie, čo majú zmeniť tento 
marazmus. To sa potom prejavuje aj 
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učite-
lia spojiť a bojovať o svoje práva. 

Rada školy je orgán s vyše 10 člen-
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z 
ostatnej komunity, nemajú šancu sa 
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve-
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto-
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba 
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom 
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak 
bude chcieť svojho kandidáta. Môže 
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy-
volený. Máme tu krásnu možnosť, ako 
dostať vyvoleného do školy. A všetko 
sa to deje skryte, komunita školy sa in-
formácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy-
jadrila vyše polovica školy za nejakého 
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), 
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa 
už rozhodla pre vyvoleného. 

Takéto znetvorenie demokracie sa 
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného 
má rada školy stanovy, v ktorých peda-
gogickí zamestnanci v rade školy majú 

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pe-
dagogický zbor sa väčšinou vyjadril za 
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí 
zamestnanci v rade školy sa nechali 
demokraticky zmanipulovať a hlaso-
vali proti  väčšine svojich kolegov. No 
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť 
komunity školy, nemám dôvod spo-
chybňovať ich námietky, keďže rodičia 
a učitelia najlepšie poznajú prostredie 
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za 
cenu straty povolania pedagóga, keď-
že v regióne je núdza o miesto učiteľa. 
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci 
spochybňujú demokratické postupy. 
Ak by sme spochybňovali demokratic-
kosť ich protestu, nemohli by sme viac 
už protestovať proti nízkym platom. 
Veď aj ich malá výška bola schválená 
demokraticky demokratickou vládou. 

Martinskú Hurbanku považujem 
za prototyp správania sa učiteľov a 
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za 
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPO-
LU napriek negatívnym komentárom, 
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa 
trestnými oznámeniami či nepríjem-
ným spôsobom komunikácie novej ria-
diteľky. Martinská škola nám ukazuje 
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá 
keby bola vlastná aspoň polovici slo-
venských učiteľov, už dávno by sme 
nesnívali o platoch a neriešili by sme 
takéto nechutnosti.

Hurbanka v Martine povstala

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Citáty
čestnosť

» „Stres podrobuje charak-
ter skúške. Skutočne hod-
notnými sú tí, ktorých ani 
v ťažkých dobách neopustí 
ich čestnosť, rozvaha a cit-
livosť.“ 
Morgan Scott Peck, americký 
psychiater 1936 – 2005.

» „Skromnosť pri priemer-
ných schopnostiach je iba 
čestnosťou. Pri veľkých ta-
lentoch je pokrytectvo.“ 
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký filozof 1788 – 1860.

» „Ak nás k tomu, aby sme 
boli poriadnymi mužmi, ne-
vedie sama čestnosť, ale len 
úžitok a zisk, sme prefíkaní, 
ale nie statoční.“ 
Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik -106 - -43 
pred n. l..

» „Počestnosť, alebo ak 
chcete čestnosť, je mravná 
sila rešpektovať stanovené 
pravidlá ľudského spolu-
žitia, a to aj vtedy, keď ma 
tieto pravidlá privádzajú do 
nevýhodnej situácie.“ 
Jan Werich český herec, 
dramatik a spisovateľ 1905 
– 1980.

» „Ďalej skúmajú alebo sa 
radia, či zamýšľané jednanie 
povedie či nepovedie k sprí-
jemneniu života, k získaniu 
majetku, bohatstva a moci, 
aby mohli pozdvihnúť sami 
seba a blízkych; pri všetkom 
tomto uvažovaní ide o pro-
spech. A konečne vznikajú 
pochybnosti, že niekedy ko-
nanie, ktoré sa zdá prospeš-
né, akoby bolo v rozpore s 
čestnosťou.“ 
Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik -106 - -43 
pred n. l..

» „Priateľstvo predpokladá 
čestnosť. Lotri sa môžu spo-
jiť, ale nie spriateliť.“ 
Otto František Babler, český 
knihovník a prekladateľ 1901 
– 1984.

» „Je odrádzajúce rozmýš-
ľať nad tým, koľkých ľudí 
prekvapí čestnosť a koľkých 
klamstvo.“ 
Noel Coward, anglický dra-
matik, skladateľ, režisér, he-
rec a spevák 1899 – 1973.

» „Hoci sila môže ochrániť v 
núdzovej situácii, iba spra-
vodlivosť, čestnosť, ohľadu-
plnosť a spolupráca môžu 
nakoniec doviesť ľudí k úsvi-
tu večného mieru.“ 
Dwight D. Eisenhower, ame-
rický generál a politik, 34. 
prezident Spojených štátov 
1890 – 1969.

auto-moto/predaj 1

» Predám Lanciu Lybru SW, 
r. v. 1999, výkon 77kW, STK 
platná do 2/2021. Počet 
najazdených km: 311.440. 
Auto je plne pojazdné. 
Vymenené pérovanie a 
brzdy aj s kotúčmi. Gumy 
sezónne (obe obuté na 
elektrónoch). Cena: 300,- 
Eur., tel.: 0903 217 090.
» auto-moto/iné 2

» Kúpim diely ŠKODA120, 
tel.: 0910 502 111 
» CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER, STADION, MUSTANG, 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY, tel.: 0915 215 406 
» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» Dám do prenájmu gar-
sónku s balkónom v Se-
redi, zariadená (TV, chlad-
nička a práčka). Cena 330 
€ s energiami + 1 depozit, 
tel.: 0907 038 839
» domy/predaj 5

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        
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0905 410 960
www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY

na kľúč
na kľúč ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič 
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. 

V sobotu sme predstavili náš nový program 
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych 
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, 
ale odborne spracované a premyslené riešenia na 
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré 
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne 
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom 
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten 
svoj život.  

My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,            
že sme toľko energie a času venovali tvorbe rie-
šení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo 
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu 
dostala do programového vyhlásenia vlády.

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, 
ale tie najväčšie hlúposti nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Ak máte doma malého školáka, zrejme to po-
znáte. Robíte spolu úlohy, vysvetľujete učivo... 
A možno sa pýtate, či nedával na hodine pozor 
alebo učiteľ nevie nič vysvetliť?! Chyba je mož-
no v systéme nášho školstva. 

My v SaS chceme, aby boli šťastné nielen 
deti, ale aj ich rodičia. Netreba preto vymýšľať 
niečo nové a predražené. Riešenie máme na 
dosah ruky. Mňa osobne, keďže sa v našej stra-
ne školstvu venujem, zaujalo Estónsko. Podľa 
prieskumov má jedno z najšpičkovejších škol-
stiev na svete. Tamojšie deti majú menej domá-
cich úloh, no i tak dosahujú v medzinárodných 
porovnaniach vrcholové výsledky. Pritom ako 
som videl, vyučovacie hodiny vyzerajú úpl-
ne ako na Slovensku. V čom je teda rozdiel?               
V tom, čo školy ponúkajú žiakom navyše                   
a zadarmo. Nielenže majú „obedy zadarmo“, 
ale štát hradí aj dopravu, učebnice či krúžky.                                                          
A práve krúžky a voľnočasové aktivity pomá-
hajú slabším žiakom dohnať učivo. Zároveň si 
však dieťa môže zvoliť aktivity podľa 
svojho záujmu. Napríklad plá-
vanie, ale aj robotiku. Ale čo je 
hlavné, vzdelanie nič nestojí. 
Rodičia sú tak fi nančne odbre-
menení. A to chceme aj u nás. 

Bezplatné krúžky pre deti

Branislav Gröhling
podpredseda SaS

Školstvo
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KOnTaKTujTE náS

hlohovecko@regionpress.sk

0905 444 052
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škrydlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00
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0918 567 535         Štúrova ulica č. 1         infrashapehlohovec         Infrashape Hlohovec
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Pre posilnenie pracovného tímu prijmeme pracovníkov do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:

POŽIADAVKY:

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

TLAČIAR - STROJMAJSTER

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

rado@regionpress.sk0905 555 044
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Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili 
do celoštátneho projektu Folklór – 
duša Slovenska.

Folklór je našim národným bohat-
stvom a kultúrnou dušou Slovenska. 
Všade po celom Slovensku sa možno 
stretnúť s množstvom ľudí, ktorí sa 
tejto autentickej forme umenia venujú 
s nadšením a zo srdca, vo väčšine prí-
padov bez nároku na akýkoľvek hono-
rár alebo iné ohodnotenie. Je preto na 
mieste, aby štát podporil takto zapále-
né srdcia pre naše ľudové zvyky a tra-
dície. Zveľaďuje sa tak náš národný 
kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa 
odovzdáme našim nastupujúcim gene-
ráciám. Inými slovami, ide o dôsledné 
udržiavanie a zveľaďovanie slovenské-
ho nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Liptov je jeden z  regiónov Sloven-
ska, kde sa prelína nádherná príroda 
so svojráznou ľudovou architektúrou 
a  folklórom. Ten je stále živý a  repre-
zentujú ho najmä tanečné súbory, kto-
ré vystupujú po Slovensku na rôznych 
festivaloch. Jedno z najznámejších kul-
túrnych telies je Folklórny súbor Váh, 
ktorý vznikol v roku 1979. Od roku 2006 
súbor spolupracuje so Súkromnou zá-
kladnou umeleckou školou v Liptov-

skom Hrádku. Od roku 2010 škola po-
skytuje súboru aj strechu nad hlavou. 
Členskú základňu tvoria prevažne štu-
denti stredných a vysokých škôl, najmä 
z blízkeho okolia Liptovského Mikulá-
ša a regiónu. Študenti stredných a vy-
sokých škôl na vystúpeniach predvá-
dzajú divákom autentické folklórne 
scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím 
zachytávajú historické kultúrne posol-
stvo svojich predkov. Dotácia z projek-
tu Folklór – duša Slovenska vo výške 
30 175 eur bola vhodnou investíciou do 
mladých generácií, ktoré jedného dňa 
svoje skúsenosti v  oblasti kultúrneho 
dedičstva odovzdajú mladším generá-
ciám. Podporený bol aj Folklórny sú-
bor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky 
rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor 
Ďumbier bol podporený sumou 7  000 
eur na Zimný večer pri Sinačke. Vese-
lé Kokavské divadlo získalo na projekt 
Ľudové tradície obce Liptovská Kokava 
2500 eur. Na kultúrne aktivity sa pod-
porila aj Základná škola Jozefa Hanulu 
v Liptovských Sliačoch, obec Východ-
ná, či obec Liptovská Lužná.

Folklór na Liptove

» red
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Do právnych vzťahov, ktorých pred-
metom je určitý záväzok vstupujú ich 
účastníci s očakávaním splnenia povin-
nosti druhou zmluvnou stranou. 

Realita je však iná a častokrát nastáva 
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje 
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve 
z  tohto dôvodu právny poriadok upravuje 
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluv-
nom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán. 
Práva a  povinnosti z  pracovnoprávnych 
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami, 
ktorými sú dohoda o  zrážkach zo mzdy, 
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné 
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych 
vzťahov Zákonník práce neumožňuje. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy je najpouží-
vanejším zabezpečovacím prostriedkom 
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo 
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujú-
ceho pracovnoprávneho vzťahu a  výlučne 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
Dohodou o  zrážkach zo mzdy možno za-
bezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však 
v  čase zabezpečenia nemusí byť splatná. 
Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je 
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ 
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj pro-
spech na uspokojenie svojej pohľadávky. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy sa musí uza-
tvoriť písomne, inak je neplatná. Realizo-
vať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň 
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj zá-
ložné právo sú v praxi nie veľmi využívané 

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je 
právnym vzťahom medzi veriteľom a ruči-
teľom. Ručenie vzniká jednostranným pí-
somným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí 
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám 
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade 
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nie-
len zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ru-
čiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veri-
teľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ, 
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa, 
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba 
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fy-
zická ako aj právnická osoba. Zákonník 
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spo-
lupracovník dlžníka.  Zriadením záložného 
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky 
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým 
sú nárok na náhradu škody na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú 
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi 
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na 
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní 
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva 
o zriadení záložného práva sa musí uzatvo-
riť v písomnej forme.

Zabezpečovacie prostriedky 
podľa Zákonníka práce

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

20. januára 1927 
sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský chore-
ograf a režisér († 2017).

Výročia a udalosti

Citáty
čestnosť

» „Nikdy sa nebojte vyu-
žiť svoj hlas pre čestnosť a 
pravdu a podporu proti ne-
spravodlivosti a klamstvu a 
chamtivosti. Keby to urobili 
ľudia po celom svete, zme-
nilo by to našu planétu.“   
William Faulkner, americký 
spisovateľ 1897 – 1962.

» „Ak niekto definuje naj-
vyššie dobro tak, že nemá 
nič spoločné s cnosťou a 
ak ho meria svojim pro-
spechom, nie čestnosťou, 
potom takýto človek, ak je 
dôsledný, nemôže pestovať 
ani priateľstvo, ani spravod-
livosť, ani štedrosť.“ 
Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik -106 - -43 
pred n. l..

» „Vnímajme život ako det-
skú hru, v ktorej ide len o 
čestnosť, dobré srdce, a po-
vinnosť voči sebe samému.“ 
Immanuel Kant, nemecký 
filozof 1724 – 1804. 
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
4,91 € / hod.

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

OPERÁTOR
4,42 € / hod.

» Dám do prenájmu bet. 
garáž v oplotenom chrá-
nenom areáli pod PD Hlo-
hovec, tel.: 0902 122 001 
» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti, 
tel.: 0948 068 938 
» stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682
» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» hobby a šport 11

» Kúpim starožitné pred-
mety akékoľvek, motorky, 
bicykle, babety... platba 
ihneď, tel.: 0903 269 176 
» deťom 12

» rôzne predaj 13

» rôzne/iné 14

» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gu-
ličky), tel.: 0910 419 469
» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, 
odznaky, tel.: 0903 753 
758 
» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
��������������������������������

OPERÁTOR/KA VÝROBY:
   ��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. 
��������������������������������

(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������
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������������������������������������ 
tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������

����������� �������������������

��������������������

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������
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OC Galéria TESCO

Trnava
 

SNP 12

Hlohovec

www.hodinarstvoemili.sk
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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
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Ján 
BUDAJ

Miroslav 
SOPKO

Martin 
FECKO

Natália 
MILANOVÁ

Marek 
KRAJČÍ

Gábor 
GRENDEL

Ján 
MAROSZ

Eduard 
HEGER

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLSTVO

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

KULTÚRA

ZDRAVOTNÍCTVO

BEZPEČNOSŤ

DOPRAVA

FINANCIE

Prečo si poslanci OĽANO 
zaslúžia váš krúžok:
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