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A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy 
alebo hazardné hry. Mení sa ich sprá-
vanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých 
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa 
ich správanie aj výzor. 

Tí prví končia niekedy na ulici, tí 
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá-
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu 
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, 
arogantní a myslia si, že zákony pre nich 
neplatia.

Poznám jedného „podnikateľa.“ Ku-
puje si drahé autá a užíva si luxus - z pe-
ňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži 
si ich a chce z firmy stále viac - služobný 
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi 
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča-
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze 
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si 
v médiách o sebe obdivné články. Penia-
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje 
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a 
falošnú slávu.

Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob-
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na 
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad 
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá-
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine 
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta-
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím 

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví. 
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých 
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne, 
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým 
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú pre-
zliekať z oblekov do väzenského úboru. 
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne 
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne 
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí 
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to. 
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako 
bohatí a presýtení.

Mnísi sa pripravovali na boj proti za-
maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pont-
ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že 
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými, 
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť 
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé 
myšlienky, láska k peniazom, hnev, ne-
schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a 
chvastanie sa. 

Kto je viac ohro-
zený zlom - tí, ktorí 
stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
ktorí bývajú 
za vysokými 
plotmi?

Peniaze, moc a sláva

» Ján Košturiak

Kto je viac ohro-
 - tí, ktorí 

stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
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Navždy nás opustila významná diva-
delná a filmová herečka a recitátorka 
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020) 
vo veku nedožitých 92 rokov.

Eva Kristinová začala štúdium na 
bratislavskom Odbornom divadelnom 
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku 
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne 
pedagóg Odborného divadelného kur-
zu Jozef Budský prijal za členku súboru 
Slovenského národného divadla. Našej 
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv-
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov.

Eva Kristinová dokázala svoje posta-
vy na divadelných doskách, v televízii a v 
rozhlase vykresliť s psychologicko-realis-
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných 
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto-
vali vlastný život. Pozornosť si získala 
ako predstaviteľka shakespearových 
postáv, ale aj v postavách hier nemecké-
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili 
ju televízne spracovania titulných úloh 
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej 
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo 
slovenskej klasiky stvárnených pred ka-
merou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie. 
Vynikala v recitačnom umení. Prezident 
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja slovenského divadelného ume-
nia a kultúry.

Na divadelných doskách stvárnila 
Eva Kristínová približne 80, väčšinou 

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľu-
dovej poézii, piesňam a obradom sa od-
vinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza 
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v 
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. 
Protipólom jej ľudových postáv boli kre-
ácie kráľovských typov žien, kde v pred-
nese mohla uplatniť sklony k heroickému 
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, 
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

„Buďte sami sebou! Neštylizujte 
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky 
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte 
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac do-
zvedeli dobrého, čo najviac potrebného 
a potom uvidíte, že len na tom sa dá bu-
dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do 
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na 
nej nebudete môcť nič stavať,  lebo plyt-
kosť je piesok. Ten sa rozsype. 

V živote treba vybudovať pevné fun-
damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“ 
(Eva Kristínová)

S úctou...

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

» red
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PREDÁM
MLADÉ SLIEPKY,

0944 842 953
MORKY, ZMESKY   
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM AUTÁ V DOB-
ROM AJ HORŠOM STAVE T. 
0907296305

»1i byt v BB Tulská 
0915210960

»PREDÁM VEĽKÝ RD A ZÁ-
HRADU PRI DUDINCIACH 
0948009519

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM ZLATÉ PAMäTNÉ 
MINCE 0903868361
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle 0915876860
»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361
»ODKÚPIM MINCE A BAN-
KOVKY STAČÍ PREZVONIŤ 
0903868361

»50 ročný hľadá priateľku. 
T. 0940308180
»Sympatický muž v najlep-
ších rokoch hľadá kamarát-
ku, priateľku. Ak si sama a 
hľadáš spriaznenú dušu, 
neváhaj a ozvi sa. Len seri-
ózne. 0911962479

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

Zamestnávatelia a SZČO majú mož-
nosť odkladu poistného aj za jún 
2020. samozrejme, až po splnení is-
tých pravidiel.

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú pre-
dĺženú lehotu na zaplatenie poistného 
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. 
Vyplýva to z nariadenia vlády o splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na so-
ciálne poistenie za mesiac jún 2020 do 
31. decembra 2020 platí iba pre zamest-
návateľov v časti poistného za zamest-
návateľa a pre povinne poistené SZČO, 
ak ich čistý obrat alebo príjem z pod-
nikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol 
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti 
poistného na sociálne poistenie za jún 
2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac 
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do 
pozornosti zamestnávateľom a povin-
ne poisteným SZČO, aby na účely urče-
nia predĺženej lehoty splatnosti poist-

ného na sociálne poistenie za mesiac 
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili 
čestné vyhlásenie. Formulár čestného 
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na 
webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z pod-
nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej 
poisťovni práve prostredníctvom elek-
tronického formuláru. Zaslanie jeho 
elektronickej verzie zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. Ak nemá prístup 
k internetu, bude môcť Sociálnej pois-
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Opäť možnosť odkladu poistného

» Zdroj: SP
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Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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komôrkové dosky hrúbky ��mm
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Viac informácií na:

eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006

72
12
00

112

46
-0

19
2



BB 20-26 strana_ 7

službybysTRICKo
7

66
-0

12
6

DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627

??
?

Predaj strešných krytín
strešných okien

Pozinkovany 
trapézový 
cena 4,80€/m2

Všetko skladom

Odber v Hronskom Beňadiku
Alebo dovoz celá SR do 2 dní

Info 0902 223 365 www.kupislacno.sk

Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..
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• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos� montáže • rýchle dodanie

Dvere od:  319,- €
K�u�ka: 1,- €
Montáž:  99,- €
Spolu s DPH:  419,- €

Bezpe�nostné dvere,
ktoré vás ochránia

• 5 modelových
• možnos� mon

výborná zvuková
izolácia až 33 dB

bezpe�nostná trieda
proti vlámaniu RC2

P�íďte si
ich p��ieť 

do  p�edajne

www.bezpecnostnedvereso�a.sk        0948 401 321

už od

319€

Akcia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 877 862

Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

30. júna 1905    
Albert Einstein publikoval článok „Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“, v kto-
rom predstavil špeciálnu teóriu relativity.

1. júla 1850    
v habsburskej monarchii vydali prvé poš-
tové známky.

Výročia a udalosti
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Futbal sa tu začal hrať v letnom ob-
dobí roku 1920 (údaj z archívu Uni-
verzitnej knižnice v Bratislave uvá-
dza v tejto súvislosti dátum „20. jún 
1920“), keď jedným z propagátorov 
populárneho športu bol Imrich We-
iner-Kráľ, počas parížskych štúdií 
hráč Racing-clubu, neskôr uznáva-
ná osobnosť slovenského výtvarné-
ho umenia.

Už v spomenutý deň mala Považ-
ská Bystrica svoje mužstvo, avšak prvý 
oficiálny zápas odohrala pod názvom 
ŠK proti celku Gymnázium Trenčín 17. 
mája 1921 a vyhrala 3:1 (góly zazname-
nali Lečko, Orovan, Weiner). Korienky 
futbalu v meste pod Manínom boli „za-
sadené”.

Ako najpamätnejšie sa zapísali do 
považskobystrickej futbalovej histórie 
stretnutia so Slaviou Praha na čele s 
ostrostrelcom Bicanom v prvom povoj-
novom ligovom ročníku 1945 - 1946 a 
hoci Považania doma podľahli zošíva-
ným 1:5, diváci si prišli na svoje. Neskôr 
potom roku 1962 v druholigovom dueli 
prekvapujúco zvíťazil Spartak Považ-
ská Bystrica v Trnave 5:0 (Šimko 3, Du-
biel, Brunovský). Senzačný výsledok sa 
zrodil pri Váhu roku 1963, keď domáci 
zdolali vtedy slávnu Duklu Praha vo 
4. kole Československého pohára 2:1 
gólmi Čakajdu a Senku. V zostave Pra-
žanov nechýbal v tej dobe svetoznámy 
Masopust. V tom čase zavítal na Pova-

žie klub Ipswich Town z Anglicka (1:3). 
Po tomto priateľskom stretnutí hostia z 
Ostrovov uznanlivo kvitovali sympatic-
ký výkon a slušné správanie domácich 
futbalistov.

Ak by sme však túto futbalovú 
Storočnicu hodnotili len v skratke, so 
vzostupmi i pádmi, v týchto peripeti-
ách bolo by zaiste hriechom nepripo-
menúť Považskú Bystricu ako neofici-
álneho majstra Slovenska v roku 1939, 
potom v povojnových rokoch v I. česko-
slovenskej lige (1945 - 1946 a kvôli reor-
ganizáciám súťaží v rokoch 1948, 1949). 
Naposledy hrala Bystrica pod názvom 
TJ ZVL v najvyššej súťaži v ročníku 
1989 - 1990.

Momentálne pôsobí klub pod ná-
zvom MŠK Považská Bystrica v III. lige-
-Západ a pred pandémiou figuroval v 
tabuľke na druhom mieste. Nedočkaví 
fanúšikovia by svojich už radi videli 
v II. lige, kde by (historicky) aj malo 
mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili 
i také futbalové veliči-
ny, ako boli naprí-
klad Reimann, bý-
valý reprezentačný 
brankár, olym-
pionik Pajerchin, 
reprezentant Ku-
kučka, Sliacky, 
Kivoň, Čakajda, 
Rebro a ďalší.

Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici

» Ján Borčányi
športový publicista

mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili 
i také futbalové veliči-
ny, ako boli naprí-
klad Reimann, bý-
valý reprezentačný 
brankár, olym-
pionik Pajerchin, 
reprezentant Ku-
kučka, Sliacky, 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA
0911 700 808, 4,20€ hod/brutto

  www.blackpatrol.eu

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Banskej Bystrici
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.

Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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28. júna 1914   
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, 
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

Výročia a udalosti
33

-0
05

0

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
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