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Sloboda nie je anarchia
Slovo sloboda používame v našich základe svojho neduživého chápania
životoch často. Je to preste fenomén reality môže meniť celospoločenské
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri práve tie kvôli svojej anonymite hlupáľudia.
kom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
Nemýľte si, prosím, slovo múdry ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa rešpektované väčšinou nielen u nás,
múdrosť predpokladá akosi automa- ale prakticky na celom svete. Ale hluticky, u múdrych nie je nevyhnutnou páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
podmienkou. Sloboda je akceptovanie živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
pravidiel, sloboda je akceptovanie po- naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
znatkov a poznania ako takého - toho medzi svojimi potrebami a vo svojej
múdreho a vzdelaného. Inak poveda- človečenskej výbave aj ohľaduplnosť né, hlupák je povinný v rámci slobody za zdravie iných, napríklad.
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
múdrosti. A ak toho nie je schopný armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
sám, pretože máloktorý hlupák je na- 1968, práve v týchto dňoch. Potom boľtoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť ševici a teraz sa nám ju snažia uchmatsvoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
súbor demokraticky prijatých obme- demokratickú podobu slodzení v podobe zákonov, noriem, vše- bodnej demokracie. Nie,
obecbne záväzných narioadení, vyhlá- nie je pravda, že s hlúšok a iných pravidiel.
posťou netreba bojovať.
Ak si niekto u nás myslí, že má Naopak!
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
Pekný týždeň v spohandru okolo huby nosiť nebude”, tak ločnosti múdrosti
je síce sám sebou deklarovaný hlu- vám želá
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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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

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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Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, 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 Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne 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, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť 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 následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»CZ JAWA 175 250 JAWA 90
PIONIER MUSTANG STADION
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»KÚPIM staré auto do roku
1990. 0915866416

05 DOMY / predaj
»Predám v Nižnej podpivničený, poschodový dom
s trojakým kúrením za
138000 eur T:0950140752
»Predám RD v Budmericiach, 35 km od BA, 14 od
TT. 6 izieb, 10á pozemok,
podpivničený. Ihneď obývateľný. Pohodlné parkovanie s viacerými autami.
0940554356

07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA

hlavu hore / služby, bývanie
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Banánová republika
Politici a novinári často spomínajú ba- zahraničné potraviny a výrobky, rúbenánovú republiku. Myslia tým skorum- me lesy a vyvážame drevo, z našich daní
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je Slovákov platíme dotácie zahraničným firovládaná zahraničnými firmami a jej mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
ekonomika závisí napríklad od vývozu kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
banánov.
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
sme boli banánovou krajinou. Každý deTo, že nevyvážame zo Slovenska ba- dinský gazda má viac zdravého rozumu,
nány, ešte neznamená, že nie sme baná- ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
nová republika. Skorumpovaný a neefek- krajinu a v skutočnosti z nej urobili banátívny štát máme. Pri naháňaní domácich novú republiku.
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
pri československých komunistických po- Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezápri slovenských ministroch zástupcovia viďme si a naučme sa spolupracovať. Robveľkých zahraničných konzultačných a me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
počítačových firiem. Dokáže niekto vy- zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
tieto nadnárodné firmy na našom území Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti vyvážame stromy, ktoslovenským politikom? Nie sú náhodou v ré vysadili naši starí
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za- rodičia.
Učme naše deti
hraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac- podnikať, inovujme a
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast- opravujme svet okolo
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, seba a nebojme sa
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod- budúcnosti a
ným korporáciám a ich manželky a dcéry prekážok.
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch
» Ján Košturiak

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

14 RôZNE / iné
»Darujem
válendu,
zvlášť biely matrac na
zips. Darujem umývadlo.
0904389276

/Dolný Kubín/ - V sobotu 22. augusta 2020 od
8.00 do 17.00 hodiny sa v Kingzzone v Dolnom
Kubíne uskutoční 4. ročník súťaže King of the
North, silové a kondičné preteky o Kráľa severu.
Presnú techniku prevedenia základných cvikov,
silových cvičení s váhou a cvikov z kalisteniky
s pridanou váhou si príde zmerať 58 súťažiacich
z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Predstavia sa ženy, muži do 75 kg, muži od 75 do 85 kg a
muži nad 85 kg. Každý atlét musí absolvovať trať
s množstvom cvikov: drep na jednej nohe, výmik
ponad hrazdu, kľuk, zhyb a kľuk na bradlách, ale
aj prehodenie 300 kg pneumatiky a beh na 350
metrov. Okrem nezvyčajných športových zážitkov sa návštevníci sa môžu tešiť aj na dobré jedlo,
hudbu a skvelú atmosféru. Dobrovoľné vstupné
organizátori súťaže venujú Občianskemu združeniu Tobias.

/im, mb, or/

/Trstená – Dolný Kubín/ - Ak chcú obyvatelia
Oravy darovať v tomto období veľmi potrebnú,
nedostatkovú a vzácnu krv, tak sa môžu objednať
v transfúznych staniciach v Trstenej a v Dolnom
Kubíne na presný čas. V Trstenej robia odbery v utorok a piatok od 6.00 h do 9.00 h, telefón
043/5307 271. V Dolnom Kubíne sú odberové dni
utorok a štvrtok od 7.00 h do 9.00 h. Kontakty sú
aj na webových stránkach www.donsp.sk a www.
nsptrstena.sk. V čase šírenia vírusu Covid 19 platia prísnejšie kritéria pri odberoch. Záujemca o
darovanie nemôže krv darovať, ak za posledných
14 dní bol v zahraničí, bol v kontakte s osobou,
ktorá sa vrátila zo zahraničia, mal zvýšenú teplotu nad 37°C, je v karanténe, alebo ak mal príznaky ochorenia: bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov,
suchý kašeľ, dýchavičnosť, hnačku alebo zvracanie, zvýšenú teplotu a zimnicu.

/nsp, don, or/

15 HĽADÁM PRÁCU

/Dolný Kubín/ - Ešte do 30. augusta 2020 v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne si možno pozrieť
výstavu z tvorby Márie Medveckej, pohľady do
zbierok z oblasti sochárstva a práce Miloša Koptáka. Galéria už pripravuje nové výstavy s vernisážou 10. septembra 2020. Milovníci umenia sa
môžu tešiť na výstavu pri príležitosti 55. výročia
založenia OG: Plusy a mínusy akvizičnej činnosti, Rezervované pre budúcnosť II. a tiež na tvorbu
Ctibora Belana pri príležitosti 100. výročia jeho
narodenia.

16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľa nefajčiara do 65r. 0908895445

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

/og, or/

/Dolný Kubín/ - V rámci druhého kola Slovenského pohára vo futbale hral Dolný Kubín doma
s Púchovom, mužstvom druhej ligy. Vyše šesťsto
divákov zažilo veľmi pekný futbal. Dolnokubínčania hrali s futbalistami druhej ligy vyrovnanú
hru a aspoň remízu by si boli zaslúžili. Keď odchádzali z ihriska fanúšikovia v hľadisku im nadšene
tlieskali. Výsledok: Dolný Kubín – Púchov 2:4 (1:1)
Góly: 10. Otruba (z 11 m), 68. Kolorédy - 9. Michlík
(z 11 m), 53. Michlík, 62. Raffay, 88. Prekop.

Príklad:
RP OR 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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/ofz, pľ, or/

/Oravský Podzámok/ - Najstarší oravský pltník
Ján Šárfy postavil na breh rieky pod Oravským
hradom veľké červené srdce. Turistov splavuje
každú sezónu na pôvodnej plti a chcel im urobiť aj
takúto radosť. Po vystúpení na breh sa pri veľkom
srdci usmejú a v pozadí s hradom sa môžu aj odfotografovať. Na pamiatku. Nechýba tam ani vodník Jožko z dreva, aby sa rozlúčil s turistami po
úspešne plavbe. Dobrý a milý nápad, pán Šárfy.

/dd, nr, zr, or/
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OD NEDELE 23. 8.
musííte
u nás si nem
edzii
era�� me
vybe

OU,
SfO
TVOS
ERST
ENOU
OU A CE
VALIITO
KV

Mleté
hovädzie
mäso

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

4

39

cena za 1 kg

-38%
5.39

C H L AD E N É

Kuracie
prsné
rezne

3

29

C H L AD E N É

Smotana
na š�ahanie
• 33 % tuku

200 g

-22%
2.19

1

69

Dusená šunka
• rôzne druhy

(100 g = 0,85)

250 ml

-25%
1.19

0

89
(1 l = 3,56)

Z MR A Z E N É

Supercena

-44%
0.89

Zlatý Bažant
Radler
• rôzne druhy

0

49
(1 l = 0,98)

1000 g

-33%

700 g

Spišské
párky XXL

3

40% bryndze
v náplni

99

Bryndzové
pirohy

(1 kg = 5,70)

2.99

1

99

Ponuka 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 v baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..
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OD NEDELE

Hrozno biele
stolové
kg

DO PIATKA
23. – 28. AUGUSTA

2.49

Sttapcové
Stapcové
S
paradajky

-52%

1

19

kg

-47%
1.69

0

89

20 kusov

1

40/36
40
4
0//3
36
3
6 800
% g
alkoholu

-27%

49

Vajcia „M“

10.99*

Marlenka

(1 kus = 0,07)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková
Marlenka 800 g za 9,99 €

7

99
(1 kg = 9,99)

Med
kvetový
950 g

-25%
4.49*

3

33

Karatské KB

• instantá káva

200 g

-52%
7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Vinea

• rôzne druhy

0,7 l

-27%
7.99

5

• rôzne druhy

• rôzne druhy

79
(1 l = 8,27)

*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.

110/120 ml

-28%

Zmrzlina
s �okoládovou
u
polevou

0.49

0

35

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

1,5 l

-46%
1.29

0

69
(1 l = 0,46)

... a mnoho
o �alšších v ýrobko
b v na ww
ww.lid
dl.sk
k

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LID
L L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom množstve.
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33-0063

Jacobs Velvet

(1 kg = 3,51)

10

služby, bývanie
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10

služby, bývanie

11

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203

33-0058

oravsko
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služby, auto, bývanie

12
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Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku.

22. augusta 1785

99-0022-1

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

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

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OR20-34 strana-

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

12

bývanie, služby, auto

13

46-0192

oravsko

OR20-34 strana-

13

zamestnanie, služby

75-11

NATIERAČSTVO
- MALIARSTVO
nátery striech
nátery vo výškach
kvalitné farby
oprava komínov
za prijateľnú cenu
0915 515 031

Najčítanejšie regionálne noviny

61_0203

14

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

V ČESKEJ REPUBLIKE

85_0566

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

0908 914 180

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

PEKNÁ STRECHA

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

www.hotbuilding.sk

61_0066

PRACUJ

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020

(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01,
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )
MONTÁŽNY PRACOVNÍK ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ I ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY I SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA I ZÁMOČNÍK
KOVOVÝROBA MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

OR20-34 strana-
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61_0212

POZÍCIE:

zamestnanie

15

52-0018-16

ORAVSKO
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zdravie / služby

16
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Prijmeme nových
ch zamestnancov
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0800 500 091.

47-095

85-0515
885-0
85
5 05515
15
15
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��������������������

prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

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

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

OR20-34 strana-
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63-0125

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

