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Sloboda nie je anarchia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovo sloboda používame v našich 
životoch často. Je to preste fenomén 
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v 
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej 
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri 
ľudia.

Nemýľte si, prosím, slovo múdry 
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa 
múdrosť predpokladá akosi automa-
ticky, u múdrych nie je nevyhnutnou 
podmienkou. Sloboda je akceptovanie 
pravidiel, sloboda je akceptovanie po-
znatkov a poznania ako takého - toho 
múdreho a vzdelaného. Inak poveda-
né, hlupák je povinný v rámci slobody 
podriadiť sa všeobecne akceptovanej 
múdrosti. A ak toho nie je schopný 
sám, pretože máloktorý hlupák je na-
toľko múdry, aby si dokázal uvedomiť 
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť 
súbor demokraticky prijatých obme-
dzení v podobe zákonov, noriem, vše-
obecbne záväzných narioadení, vyhlá-
šok a iných pravidiel.

Ak si niekto u nás myslí, že má 
právo vykrikovať, napríklad, že “tú 
handru okolo huby nosiť nebude”, tak 
je síce sám sebou deklarovaný hlu-
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej 
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na 

základe svojho neduživého chápania 
reality môže meniť celospoločenské 
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.

Sociálne siete, ale nielen tie, hoci 
práve tie kvôli svojej anonymite hlupá-
kom poskytujú impozantný priestor na 
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”, 
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia, 
rešpektované väčšinou nielen u nás, 
ale prakticky na celom svete. Ale hlu-
páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje 
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre 
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má 
medzi svojimi potrebami a vo svojej 
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť - 
za zdravie iných, napríklad.

Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali 
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku 
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľ-
ševici a teraz sa nám ju snažia uchmat-
núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o 
demokratickú podobu slo-
bodnej demokracie. Nie, 
nie je pravda, že s hlú-
posťou netreba bojovať. 
Naopak!

Pekný týždeň v spo-
ločnosti múdrosti 
vám želá 
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Obráťte sa na nás!
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
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Politici a novinári často spomínajú ba-
nánovú republiku. Myslia tým skorum-
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je 
ovládaná zahraničnými firmami a jej 
ekonomika závisí napríklad od vývozu 
banánov. 

To, že nevyvážame zo Slovenska ba-
nány, ešte neznamená, že nie sme baná-
nová republika. Skorumpovaný a neefek-
tívny štát máme. Pri naháňaní domácich 
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný 
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli 
pri československých komunistických po-
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia 
pri slovenských ministroch zástupcovia 
veľkých zahraničných konzultačných a 
počítačových firiem. Dokáže niekto vy-
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa 
tieto nadnárodné firmy na našom území 
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti 
slovenským politikom? Nie sú náhodou v 
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za-
hraničnými firmami a prácu za nich robia 
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac-
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast-
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, 
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod-
ným korporáciám a ich manželky a dcéry 
chodia opatrovať seniorov do zahraničia. 

Nakupujeme v obchodných reťazcoch 

zahraničné potraviny a výrobky, rúbe-
me lesy a vyvážame drevo, z našich daní 
Slovákov platíme dotácie zahraničným fir-
mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj 
kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú 
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby 
sme boli banánovou krajinou. Každý de-
dinský gazda má viac zdravého rozumu, 
ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto 
krajinu a v skutočnosti z nej urobili baná-
novú republiku. 

Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať 
cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny. 
Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré 
si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezá-
viďme si a naučme sa spolupracovať. Rob-
me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre 
zahraničné korporácie. Zakážme dovážať 
do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky. 
Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my 
vyvážame stromy, kto-
ré vysadili naši starí 
rodičia. 

Učme naše deti 
podnikať, inovujme a 
opravujme svet okolo 
seba a nebojme sa 
budúcnosti a 
prekážok. 

Banánová republika

» Ján Košturiak

vyvážame stromy, kto-
ré vysadili naši starí 

Učme naše deti
podnikať, inovujme a 
opravujme svet okolo 
seba a nebojme sa 
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Máte dlhy ? Súdy ?  ?

  0905 638 627
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Pracovnoprávne vzťahy majú okrem 
svojho základného charakteru, ktorým 
je vzťah medzi zamestnancom a zamest-
návateľom, ešte ďalší rozmer. 

Je ním možnosť možnosť pre zástupcov 
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“) 
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom, 
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákon-
ník práce  pozná tri základné formy zastú-
penia pre účely kolektívnych pracovnopráv-
nych vzťahov. 

Odborová organizácia má najsilnejšie 
postavenie, pretože môže využívať formy 
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že 
v zákonom definovaných prípadoch musí 
získať zamestnávateľ súhlas odborovej orga-
nizácie, inak nebude jeho úkon mať právne 
účinky. 

Zamestnanecká rada je orgán, ktorý 
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa 
s minimálnym počtom päťdesiat zamest-
nancov a zastupuje všetkých zamestnancov 
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe 
pôsobí zamestnanecká rada a odborová 
organizácia, má zamestnanecká rada ob-
medzené postavenie. Zároveň však platí, že 
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamest-
nanecká rada osamotene, bude mať všetky 
oprávnenia odborovej organizácie okrem 
kolektívneho vyjednávania. 

V prípade ak má zamestnávateľ menej 
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimál-
ne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia 
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne 
identické postavenie a rovnako tak oprávne-

nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade. 
Zástupcovia sa na utváraní pracovných 

podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi 
formami činnosti: spolurozhodovanie, pre-
rokovanie, právo na informácie a kontrolná 
činnosť. K tomu v prípade Odborovej orga-
nizácie treba ešte pridať právo na kolektívne 
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v 
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjedná-
vaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zá-
stupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť 
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí do-
siahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané 
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať 
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej 
a finančnej situácie. S touto činnosťou  ná-
sledne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má 
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť 
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpeč-
nostné podmienky. A  následne navrhovať 
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení 
zamestnancov. Činnosť Zástupcov  sa pova-
žuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy 
a  za takýto výkon samozrejme prináleží aj 
adekvátna mzda. S tým bezprostredne sú-
visí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť 
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť, 
materiálno-technické zázemie a uhrádzať 
náklady spojené s takouto činnosťou. 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

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

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

INZERCIA
0907 877 860
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM ND NA TATRU 603, 
613 ALEBO AJ CELÉ AUTO 
0915866416
»Predám elektróny originál 
Ford 6J-15H2, 0907320411

»Dám do prenájmu 4. izb. 
byt komplet zariadení, od 
01.10.2020 v Žiari nad Hro-
nom. Tel.: 0907 877 860

»Kupim v ZH 2 izbový byt 
I. poschodie.M.R.Štefán-
ika,Dr.Jánskeho,J.Holého, 
námestie. Nie som RK. Plat-
ba v hotovosti. 0903575921

»ODKÚPIM ZLATÉ PAMäTNÉ 
MINCE 0903868361
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Hľadám kamarátky na 
dopisovanie, mám 31rokov 
a som žena. 0902288608

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

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    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860

Ministerstvo financií (MF) SR zve-
rejnilo na sociálnej sieti informá-
cie, o koľko peňazí prišli jednotlivé 
mestá a obce v súvislosti s pandé-
miou nového koronavírusu. 

V abecednom zozname obcí si 
môžu všetci občania pozrieť, aký má 
ich mesto alebo obec výpadok dane 
z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 
Spolu ide o sumu 121,5 milióna eur, in-
formovalo v piatok MF.

„Najnižšie nominálne výpadky z 
podielových daní majú, prirodzene, 
malé obce. Im však aj výpadok tisíc 
eur môže skomplikovať situáciu,“ 
upozornil rezort. Naopak, najvyššie 
výpadky majú veľké mestá. Napríklad 
Bratislave skresala koronakríza príjem 
z dane fyzických osôb o 9,3 milióna 
eur, Košiciam o 5,3 milióna eur, Nitre 
o 1,8 milióna eur a podobný výpadok 
príjmov má napríklad aj Banská Bys-
trica.

Ministerstvo financií si uvedomu-
je negatívne vplyvy nižšieho výberu 
daní na mestá a obce. Upozornilo 
však, že výpadok príjmov má aj štát. 
„Kým mestá, obce a vyššie územné 

celky (VÚC) stratili spolu približne 170 
miliónov eur, štát má prognózovaný 
výpadok príjmov vo výške presahujú-
cej 1,4 miliardy eur,“ povedal štátny 
tajomník ministerstva financií Ľuboš 
Jančík.

Rezort pripravil pre mestá a obce 
pomoc vo forme bezúročných pô-
žičiek, ktoré sa v budúcnosti môžu 
premeniť na granty, ak sa príslušné 
subjekty samosprávy zapoja do pláno-
vanej reformy. Všetky potrebné infor-
mácie, podmienky a zároveň aj odkaz 
na formulár nájdu primátori, starosto-
via a župani na stránke ministerstva 
financií.

Zoznam obcí a miest a ich “schod-
ky” si možno pozrieť buď na webe mi-
nisterstva financií, alebo na Fb strán-
ke ministerstva financií.

Je jasné, že väčšina samospráv 
bude v najbližších mesiacoch ekono-
micky živoriť a medzi tie šťastné sa 
zaradia také, ktoré dokážu zabezpečiť 
základné fungovanie, hoci aj to bude 
zrejme v úspornom režime.

Obce a mestá 
majú výpadky v príjmoch
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Slovenské národné múzeum v spolu-
práci s týždenníkoém REGIONPRESS 
vyhlásilo pátraciu hru Predmet �, 
pre všetky vekové skupiny, ktoré za-
ujíma kultúrne a prírodné dedičstvo 
Slovenska. 

Vyhrajte romantický víkend na zám-
ku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hod-
notné výtvarné a umelecké diela či balík 
publikácií pre celú rodinu. Cestujte, spo-
znávajte a hrajte so Slovenským národným 
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS 
do 30. septembra 2020.

S cieľom zvýšiť povedomie verejnos-
ti o význame národného kultúrneho 
a prírodného dedičstva na Slovensku, 
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce 
generácie, Slovenské národné múzeum 
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 mú-
zeách na celom Slovensku zaujímavé 
zbierkové predmety.

Návštevníci ich nájdu pod QR kód-
mi. V každej expozícii jeden predmet, 
ktorého originál múzeum spravuje 
vo svojich zbierkach. Možno je medzi 
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve 
ten múzejníkom pomôže odpovedať na 
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo 
vašej domácnosti?

Hľadajte, skenujte, študujte a po-
sielajte nájdené zbierkové predmety 
do SNM až do konca septembra 2020. 
Pokúste sa medzi nimi identifikovať 

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slo-
vensku navštívte expozície múzeí SNM. 
V každej z expozícií nájdete indíciu, kto-
rá je označená logom hry s otáznikom. 
Umiestnená je vo vstupných priestoroch 
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie, 
ako sa dostať priamo ku QR kódu s vy-
braným zbierkovým predmetom.

Nasnímajte QR kód pomocou smar-
tfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa 
tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať 
si o týchto predmetoch zo zbierkového 
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je 
zozbieranie minimálne 10 predmetov na 
linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-ma-
ile linky všetkých nájdených predmetov 
na adresu: cmk@snm.sk. Medzi pred-
metmi vytipujte a označte Predmet �.

Nezabudnite doplniť svoje kontakt-
né údaje: meno, priezvisko, e-mail a tele-
fónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet 
0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú 
známe prvý októbrový týždeň 2020.

Pátracia hra 
Slovenského národného múzea
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Zlatý Bažant 
Radler  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.89

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mleté 
hovädzie 
mäso

439

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

169

-22%

(100 g = 0,85)

200 g

2.19

Dusená šunka
• rôzne druhy

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

Spišské 
párky XXL

ZZMMMRRAAZZEENNÉÉ

Bryndzové 
pirohy 199

-33%
1000 g

2.9940% bryndze 
v náplni

Smotana 
na š�ahanie  
• 33 % tuku

089

-25%

(1 l = 3,56)

250 ml

1.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma m LIDL si vyhradzzuje právo zien vv baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..

u nnás si nnemmusííte 
vvybeera�� meedzii

ERRSTTVVOSS OOUU, 
KVVAALIITOOUU AA CEENNOU

OODD NNEEDDEELLEE 2233. 88. 
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... a mmnohoo �alšších vvýrobkob v nna wwwww.liddl.skk

149

20 kusov

(1 kus = 0,07)Vajcia „M“

Zmrzlina 
s �okoládovou 
polevou
• rôzne druhy

u 

035

-28%

(100 ml = 
0,32/0,29)

110/120 ml

0.49

Jacobs Velvet  
• instantá káva

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

119

-52%
kg

2.49

Hrozno biele 
stolové

Stapcové 
paradajky

089

-47%
kg

1.69

Med 
kvetový

333

-25%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.49*

Karatské KB  
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

40/36 % 
alkoholu

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

44404044040404040404040400400404040404040000444040404040404000004404440404040444004000000000004444044044040404404000400040044404000000004040404044044000000400040400000400400004404400000440044400444000000444440400000004444444000004444000004444000044444440000/////////////3//3/333/3/3/3/33///////////33/33/3///////33333333/33///////3/333333///////3/3333/3//////3/333333////////33333/3///////3333///////3333//////////333///////333/////////333/////////33/////////333////////33///////36666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Marlenka
• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková 

Marlenka 800 g za 9,99 €

4044444444040404044440404040040000000404000044444444040400400000000444444444440400040004040040004404044444440000400044444400040040400040440444444444000444444444400000000444444000000000///////////////3/3333333//////////33333///////////33333/33//////333///////3/333333/3///////////33/////////33////////33666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

799

-27%

(1 kg = 9,99)

800 g

10.99*

tapcovéStS

OD NEDELE
DO PIATKA

23. – 28. AUGUSTA

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 88. 2020 alebo do vvypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LIDL L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom mmnožstve.

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.0.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks

80
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Ministerstvo kultúry SR zabezpeči-
lo mimoriadnu pomoc pre nezávis-
lú kultúru. S ministerstvom financií 
pre ňu vyrokovalo takmer 11 milió-
nov eur. 

„Sú to mimoriadne - extra penia-
ze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide 
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú 
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí pre-
padli cez sito doterajšej pomoci štátu,” 
povedala ministerka kultúry Natália 
Milanová.

To, že nezávislá kultúra nepatrí 
pod štát podľa ministerky kultúry ne-
znamená, že sa o ňu štát nemá starať. 
„Na tejto pomoci sme pracovali nie-
koľko mesiacov, no až teraz je všetko 
definitívne potvrdené. Nielen samotné 
extra peniaze z ministerstva financií, 
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uvied-
la ministerka Milanová.

Ministerstvo kultúry na prerozde-
lenie takmer 11 miliónov eur do nezá-
vislej kultúry oslovilo verejnoprávne 
kultúrne fondy. Fondy majú dobre na-
stavené mechanizmy, existujúce štruk-
túry, navyše sú osvedčené a hlavne 
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze 
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu 
umenia, Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín a Audiovizuálny 
fond.

Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

na eur bude mať na starosti Fond na 
podporu umenia. Audiovizuálny fond 
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú urče-
né na sanáciu kín a podporu filmovej 
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur 
rozdelí Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín. 

Väčšinu financií fondy poskytnú 
formou štipendií, pričom sa sústredia 
najmä na tých, ktorí prepadli sitom do-
terajšej pomoci.

„Od začiatku pandémie sme vide-
li, že na finančnú pomoc z ministerstva 
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v 
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o prob-
lém so súbehom SZČO a hoci aj sym-
bolických príjmov zo zamestnania. Ide 
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôso-
bia ako SZČO a zrušili sa im koncerty. 
Zároveň majú malé úväzky, napríklad 
učia na základnej umeleckej škole a 
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

Mimoriadna pomoc 
nezávislej kultúre

» red
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27. augusta 1895      
spustenie prvej električkovej trate na úze-
mí dnešného Slovenska v Bratislave.

28. augusta 1914       
Prvá svetová vojna: Rakúsko-Uhorsko vy-
hlásilo vojnu Belgicku.

Výročia a udalosti

22. augusta 1785         
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľ-
níctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti

33
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PRACUJ 
V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2
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23. augusta 1939          
Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt 
Ribbentrop-Molotov.

Výročia a udalosti
61
_0
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VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE: 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK  ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  I  ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  I  SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  I  ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  

0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

www.hotbuilding.sk

MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

75
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Stavebná firma hľadá
pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

1850 € v čistom, TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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INZERCIA
0907 877 860
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VODIČ VZVVODV
++ PRACOVNÍK  ++ ÍÍKKKKRACOVNÍKRACOVNÍPP NNRARR OO NNVVAARRRRPP KOVNÍK

LOGISTIKY YY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

  

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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%

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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