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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 000 domácností 

PRIEVIDZSKO
č. 6 / 8. február 2019 / 23. rOčNÍK

Aj keď to niekto nemá rád, začnem 
politikou. Ale skúste vydržať až do 
konca. Verím, že vás to „nezabije“. 
Definícií politiky je mnoho. Viacerí 
inšpiratívni politici a teoretici prízvu-
kujú známu myšlienku nemeckého 
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda 
Leopolda von Bismarck-Schönhau-
sen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jed-
ným z najvýznamnejších politikov 19. 
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal 
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše. 
Jeho nekompromisný prístup a auto-
ritatívne vystupovanie mu vynieslo 
prezývku železný kancelár. Bismarck 
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná 
veda... je to umenie možného“. Mno-
hí považujú politiku za plánovité, or-
ganizované a cieľavedomé sociálne 
konanie, ktoré je zamerané na vybu-
dovanie, udržiavanie alebo zmenu 
spoločenského poriadku. Iní chápu 
politiku ako umenie spravovať veci 
verejné, respektíve riadiť štát a reali-
zovať jeho ciele. 

Slovo politika sa u nás stalo pe-
joratívnym výrazom, stalo sa čímsi, 
čoho sa niektorí boja a iní priam ští-
tia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty 
zrazu politika nesmie byť tam a tam, 
nepatrí onam. To je však iba alibiz-
mus, navyše dosť prízemný, ak nie 
až krátkozraký. Politika patrí všade. 
Lebo - už od 18. storočia má pojem 

politika tendenciu zahrnovať rie-
šenie hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych problémov a emancipá-
ciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť 
smerom k akejsi novej komplexnosti 
života spoločnosti, ktorý jednoznač-
ne ovplyvňuje. Rastie i zodpoved-
nosť jedinca za vývoj mnohých otá-
zok ľudského spolužitia, prehlbuje 
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné 
názory a činnosti sú normálnou sú-
časťou politického spektra. Politika 
je – v demokracii - všade okolo nás 
a dokonca, je prítomná aj v demo-
kratoch samotných. Konštatovanie 
„toto je politika, to sem nepatrí“ je 
iba prejavom strachu, autocenzúry 
či dokonca alibizmu. Politika patrí 
všade. Je súčasťou našich životov, 
ovplyvňuje kvalitu našich životov, 
sprevádza naše problémy i radosti. 
Nebojme sa jej. Nebojme sa defino-
vať a pomenovať javy, o ktorých sa 
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa 
dobrovoľne vzdať vlastnej 
zodpovednosti?

To by bolo neprezie-
ravé. A už som na sľú-
benom konci, úspešný 
a zdravo a príjemne 
prežitý týždeň vám 
želám.

Srdečný pozdrav z redakcie, 
milí naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Predám/prenajmem zabehnutú zmrzlinovú 
prevádzku na lukratívnom mieste v PD. 
T: 0910 641 182
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Doprava v cene!
Pečené prasiatka
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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NOVÉ KVETINÁRSTVO 
            V MESTE
OD Prior, suterén vedľa Teska

facebook.com

Prievidzsko.sk

12.2.2019 o 16.00 h. 

2.0T

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 12.2.2019
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KÚPIM STAVEBNÝ POZEMOK 
V OBCIACH:

Kanianka,Lazany, Malinová, 
Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno

Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Solka, Tužina

Nekontaktovať s ponukami, ktoré sú 
uvedené na webe! Ďakujem.

T:0910 445 479
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politická inzercia, služby, reality 

Každý týždeň: v Prievidzi, Bojni-
ciach, Handlovej a Novákoch

+ v párnom týždni navyše: Bys-
tričany, Čereňany, Diviacka N.V., 
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, 
Dubnica, Horná Ves, H. Veste-
nice, Kamenec p/V, Kocúrany, 
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, 
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nit-
rica, Opatovce, Oslany, Radobica, 
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce 
a Zemianske Kostoľany 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chreno-
vec-Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, 
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery 
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a 
V.Lehôtka

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.
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 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Predám zabehnuté 
kaderníctvo 

v Prievidzi na Zapotôčkoch 
ulica A. Bednára 

(pri nadchode, oproti autoumývarke, pri posilovni 3G fit club).

T: 0948 930 580
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké 
sú podmienky, keď chce otec vydediť syna?     

Odpoveď: Dobrý deň. Vydedenie je jed-
nostranný právny úkon poručiteľa, ktorým 
prejavuje svoju vôľu, aby jeho potomok 
(ako neopomenuteľný dedič) nedostal z 
niektorého zo zákonných dôvodov svoj de-
dičský podiel. Zákonné dôvody sú nasledov-
né: v rozpore s dobrými mravmi neposkytol 
poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v 
starobe alebo v iných závažných prípadoch, 
o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako po-
tomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na 
trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, taktiež že 
trvalo vedie neusporiadaný život. Je potrebné zdôrazniť, že dôvod 
vydedenia musí existovať v čase spísania listiny o vydedení. Vyde-
denie z iných než zákonom ustanovených dôvodov je neplatné.  V 
prípade vydedenia sa musí spísať listina (listina o vydedení), ktorá 
má charakter negatívneho závetu, pričom nie je vylúčené, aby bola 
priamo zahrnutá do závetu. Platnosť listiny o vydedení je podmie-
nená tým, že musí vyhovovať jednak všeobecným náležitostiam 
právnych úkonov a jednak špeciálnym náležitostiam stanoveným 
pre tento právny úkon. Z formálneho hľadiska totiž musí tento pre-
jav vôle poručiteľa obsahovať rovnaké náležitosti, ako závet. 

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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Trpíte bolesťou chrbtice, migrénou, 
nespavosťou, depresiou, alergiou, 

nadváhou atď.
Tu je vhodná aj liečba akupunktúrou ale-
bo EAV podľa Volla. Tiež prevádzam ošet-
renie quadrupolárnou rádiofrekvenciou, 
ultrazvukovú cavitáciu a endermológiu.

Kontakt: Esthé klinika s.r.o., MUDr. Filová 
Nábrežná 5, 97101 Prievidza.

T: 0905 600 394, 046/5113 345

Mob.: +421 910 763 553
E-mail: info@sinesicaffe.sk
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kontrola kvality gumových výrobkov 
– práca vhodná pre ženy, dvojzmenná prevádzka, fyzicky nenáročná 
práca

Ponúkame: 

Hrubá mzda: 550€ + benefity (výkonnostná prémia, dochádzkový 
bonus, príspevok na cestovné)

Miesto výkonu práce: Dolné Vestenice

Nástup možný ihneď        

Kontaktné údaje: tel. č.: 0907 396 600, e-mail: limpid@limpid.sk

Spoločnosť LIMPID s.r.o. prijme nových 
zamestnancov na pracovnú pozíciu:

E: pvm.slovakia@gmail.com 
M: 0905 250 503
Prievidza

Obchodný partner Knauf Insulation, s.r.o.

ZDRAVÉ ZATEPLENIE
PRE KAŽDÚ STRECHU

TERAZ ZĽAVA 50 %

72
119

00
41



PD19-06 strana- 3

3
zdravie, služby 

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

BIODERMA NODE DS šampón 
125ml 1+1 
- pre vážne 
stavy lupín

Olynth HA 
nosová roztoková 
aerodisperzia 
10ml - liečba nádchy 
a uvoľnenie prínosových 
dutín

ASPIRIN-C 20 tabliet - Pri zápalových 
ochoreniach, nachladnutí alebo chrípke. Uľavuje od 
bolesti krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. 
Zmierňuje horúčku.

LA ROCHE POSAY 
SUPER CICA DUO 
– CICAPLAST 
BAUME B5 - 
upokojujúci a 
obnovujúci balzám 
40ml + CICAPLAST 
LEVRES obnovujúci 
a ochranný 
balzám 7.5ml

PANADOL PRE DETI 
JAHODA 24mg/ml 
Sirup 100ml - 
Znižuje horúčku a bolesť. 
Vhodný pre deti od 3 
mesiacov. Neobsahuje 
alkohol a farbivá. 
Liek obsahuje 
paracetamol.

ARTERIN 60ks - Výživový doplnok tablety z  prášku 
z ryže fermentovanej kvasinkou Monascus purpureus. 
Arterin® obsahuje monacolin K z červenej fermentovanej 
ryže, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
cholesterolu v krvi.  
Priaznivý účinok sa 
dosiahne pri dennom 
príjme 10 mg 
monacolinu 
K z potravín z červenej
 fermentovanej ryže.

APOTHEKE FESTIGENDE 
GESICHTS und 
HALSCREME 50ml -  krém 
s mäkkou príjemnou textúrou. 
Komplex aminokyselín 
podporuje tvorbu nového 
kolagénu a elastínu a posilňuje 
pleťové tkanivo. Vyživuje pleť a 
robí ju elastickou a pevnou.

BIODERMA SENSIBIO H2O DUO 
500ml+500ml -  Odličovacia 
micelárna voda 
na citlivú pleť

THERMOVAL KIDS 
digitálny lekársky 
teplomer -  pre chlapcov 
a pre dievčatá, rýchle a 
jednoduché meranie teploty, 
extra veľký displej, 
vodotesný, akustická 
signalizácia, pamäť na 
uloženie nameranej hodnoty, 
záruka 3 roky.

EUCERIN 
HYALURON-FILLER 
Sérum 6 ampuliek- 
intenzívne sérum proti 
vráskam

6,60€
7,42€

9,97€
19,94€

3,03€
6,05€

25,28€
26,16€

7,69€ 3,10€
3,47€

25,26€
31,57€

17,78€
4,70€

iba za

9,90€
13,86€
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Spojovací materiál KOVOMK
Ponúkame široký sortiment spojovacieho a kotviaceho materiálu. 

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7:00-17:00

Sobota 7:00-12:00

Moštenická ulica 2980/4A 
(za ČS Slovnaft - výpadovka smer Sebedražie), Prievidza

Kontakt: 0917 349 716
spojovacimaterial@kovomk.sk 72
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auto-moto/predaj 1
» Predám peugeot 308sw 
1.6hdi rok 2009 1.máj.v 
sr garážovaný 3 800€. T: 
0905 350 595

auto-moto/iné 2
» Kúpim starú motorku, 
diely, doklady. T: 0940 969 
845
» Kúpim auto do 700€. T: 
0905 350 595
» Kúpim starú motorku, 
diely, doklady .T: 0940 969 
845
» Kúpim ND na Tatru 
603-613, ale aj cele auto v 
akomkoľvek stave. T: 0915 
866 416

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Prie-
vidzi. T: 0914 144 446
» Predám 2izb.byt v Han-
dlovej. T: 0905 313 616
» Predám 2-izb. byt v No-
vákoch. Cena 36 000 eur. 
T: 0903 273 622

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim 2-3 izb.byt v PD v 
pôvodnom stave. Ponúk-
nite. RK Nevolať! T: 0905 
180 640

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    

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

Príklad:
RP PD 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o. 72
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Vážení  obyvatelia, ctení rodičia, milí priatelia,
dňom 31.1.2019 som na vlastnú žiadosť  skončila vo funkcii riaditeľky Základnej 
školy, Rastislavova ulica v Prievidzi. Dôvody? Odmietam ďalej kryť chrbát zriaďo-
vateľovi, ktorý  mi svojím nezáujmom a nezodpovednosťou komplikuje riadenie 
školy a tiež hazarduje s bezpečnosťou a so zdravím všetkých, ktorí do školy pri-
chádzajú, učia sa v nej a pracujú. Odmietam byť zodpovedná za zlý technický 
stav budovy, ktorý jeho majiteľ  podceňuje. Odmietam riskovať zdravie vašich 
detí v preplnených oddeleniach školského klubu detí. Nebudem sa ďalšie roky 
spoliehať, že si nikto nezlomíte nohu na mokrých školských chodbách, do kto-
rých v čase dažďov zateká. Nebudem riskovať, že pod ťarchou ťažkého, mokrého 
snehu dôjde k prepadnutiu nevyhovujúcich striech na spojovacích chodbách a 
niekoho to zraní. Nebudem viac tolerovať, že za niečo, čo nedokážem ovplyvniť a 
zriaďovateľ školy to dlhodobo ignoruje, budem opäť znevážená a spochybnená 
na webovom sídle mesta. Nebudem sa spoliehať na to, že sa nič vážne nestane a 
nakoniec skončím „v base“ a do smrti si budem vyčítať, že som sa dala zastrašiť 
a nič som  nespravila pre to, aby boli vaše deti v škole v bezpečí. Vážení rodičia, 
funkciu riaditeľa som obetovala pre vaše deti a mojich zamestnancov. Pevne 
však verím, že som týmto pripravila lepšie podmienky pre budúce riadenie školy. 
Verím, že aj orgány činné v trestnom konaní a súd nebudú zametať tieto vážne 
pochybenia zriaďovateľa pod koberec a rozhodnú spravodlivo. 

Je paradoxom, že práve zodpovedná práca a presadzovanie záujmov v pro-
spech školy ma dlhodobo a opakovane privádzali do konfliktov so zriaďovate-
ľom školy a vedením mesta Prievidza. Konečným výsledkom je šikanovanie ne-
pohodlnej riaditeľky a jej abdikácia. A človek, ktorý stojí na čele vášho mesta, 
poslankyňa NR SR, človek, ktorému z úst tak často vychádzajú slová „pravda, 
spravodlivosť, láska,...“, neurobil nič, aby toto zastavil a objektívne riešil. Nao-
pak, celé to „živil“. Kým by s pokorou priznal pochybenie zriaďovateľa a prebral 
zodpovednosť, radšej bude osočovať  riaditeľku a manipulovať  ľuďmi. Upred-
nostňuje stretávanie s nelojálnymi zamestnancami školy pred rokovaním s ria-
diteľkou, ktorá mu takmer 10 rokov úspešne riadila jeho školu. 3x som písomne 
žiadala primátorku mesta o prijatie a o pomoc. Neumožnila mi to, nepomohla. 
Väčšiu dôveryhodnosť  má pre ňu problémový zamestnanec školy, ktorý opa-
kovane porušil pracovnú disciplínu,  nechal žiakov bez dozoru, vedome klamal 
zamestnávateľa za účelom obohatenia sa, zo strany rodičov sú na neho a na 
jeho prácu učiteľa sťažnosti a pod. Nedá mi v tejto súvislosti nenapísať „zlodej 
kričí, chyťte zlodeja!“ Tento zamestnanec po písomnom napomenutí poslal na 
zamestnávateľa podnet na inšpektorát práce a riaditeľku aj s podporou vedenia 
mesta obviňuje zo šikany.  Žiadať plnenie pracovných povinností a dodržiavanie 
pracovného poriadku, ako aj podmienok kolektívneho vyjednávania, je šikana? 
Tiež mi nedá nenapísať „ vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“. Prečo? Lebo 
spomínaný zamestnanec má pre zriaďovateľa väčšiu vážnosť a cenu ako šikovná 
riaditeľka (???). Vedenie mesta sa preukázateľne stretáva s týmto problémovým 
zamestnancom a, dokonca, ho má potrebu prizývať na rokovania, a to nečestne 
za chrbtom celého vedenia školy. Rovnako prizvalo bývalú predsedníčku rady 
školy, ktorá následne odmietla  o obsahu rokovania informovať tých, ktorí ju  do 
tejto funkcie zvolili. Bývalá predsedníčka rady školy spolu s novými delegovaný-
mi zástupcami zriaďovateľa dňa 17.01.2019 útočila a verejne osočovala riaditeľku 
školy, a to len preto, aby poslúžila ZLU. Som toho názoru, že členstvo takejto 
osoby v rade školy je v rozpore so štatútom rady školy ako aj so záujmami školy. 

Záujmy školy mali presadzovať aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – 
poslanci, ktorí sa dali z rady školy pri ZŠ Rastislavova ulica v novembri 2018 od-
volať. Prečo? Citujem: .“..bolo to neznesiteľné...“. Týmto pánom poslancom mô-
žem iba odkázať, že rada školy nie je záujmový krúžok a neodchádza sa z nej 
preto, lebo nemáme záujem riešiť problémy, ktoré škola má. A riešiť neznamená 
iba si vypočuť.  Dožadovanie sa od členov rady školy, aby v nej pracovali tak, ako 
by v zmysle s legislatívy pracovať mali, nepovažujem za útok na poslancov. V 
tomto prípade by som  skrývanie sa za „útok“ pomenovala skôr zbavovaním sa 
zodpovednosti a alibizmom. Iného názoru je však nemenovaný pán poslanec, 
ktorý sa v tejto súvislosti vyjadruje na MsZ 28.01. 2019, z ktorého je vyhotovený 
audiovizuálny záznam. Ten je zverejnený na YouTube RTV Prievidza .

V uvedenom zázname sa okrem iného vyjadruje na moju osobu a moje kona-
nie pani primátorka. Prečo až vtedy, keď  som sa už nemala možnosť obhajovať?  
A naozaj si pani primátorka nevie vysvetliť moje správanie v čase kampane pred 
regionálnymi voľbami alebo zámerne nechce? Prečo podceňuje legitímnu požia-
davku rodičov a zamestnancov školy vo veci delegovania zástupcov zriaďovateľa 
do rady školy a dáva ju do pozadia zavádzajúcim a zmäteným komentárom? 
Oprávňuje ju funkcia primátora spochybňovať 208 podpisov rodičov a zamest-
nancov?  Vyjadrila sa, že keby rodičia poznali argumenty a bolo by im detailne 
všetko vysvetlené, tie podpisy by vraj neboli. Prečo im túto možnosť teda nedať? 
Navrhujem touto cestou pani primátorke, aby vytvorila verejný priestor k tej-
to veci. Postavme sa obidve spolu zoči voči rodičom, drvivej väčšine korektných 
zamestnancov školy, ale aj verejnosti. Predložme 
argumenty. Povedzme im detaily dôvodov, prečo 
riaditeľka školy abdikuje na svoju funkciu. Pod-
ložme to  dôkazmi. Som pripravená. A som pri-
pravená odolávať aj snahe vedenia mesta, ma zo 
školy vyštvať. Avšak, či v škole zotrvám, alebo nie, 
vždy sa budem usilovať o lepšie podmienky pre 
školákov. Neprestanem búchať na dvere kompe-
tentných a domáhať sa korektných pravidiel spo-
lupráce medzi zriaďovateľom a vedením škôl. A v 
súvislosti s touto mojou zlou skúsenosťou s ve-
dením mesta, budem  aktívne pomáhať všetkým 
poctivým a čestným ľuďom, ktorí sú odhodlaní sa 
postaviť za slušnú, transparentnú a lepšiu Prievidzu.                                     

PaedDr. Václava Juríková

Požiadavka na vzdelanie a odbornú spôsobilosť:
 Vodičské oprávnenie skupiny C, E

 Karta tachografová

 Kvalifikačná karta vodiča

 Zdravotná a psychologická spôsobilosť

 ADR - výhodou
   

Osobné predpoklady :
 zodpovedný prístup, spoľahlivosť, bezúhonnosť, flexibilita

 ochota a schopnosť pracovať v stresovom prostredí
  

Miesto výkonu práce:  Sebedražie a okolie

Termín:  ihneď

Základná mzda:  5,25 eur/hod

Ďalšie mzdové výhody: osobné ohodnotenie – mesačné

  príspevok na DDS

Ponúkame:  príspevok na stravu a pitný režim

 príspevky na firemné a spoločenské podujatia

 sociálna výpomoc a pod.

 dobré pracovné podmienky

 zdravotnú starostlivosť

 možnosť vzdelávania 
  

    Záujemcovia o pracovné miesto môžu zasielať svoje 
                                      žiadosti a životopis: 

e-mailom na petovsky.r@mariuspedersen.sk

na tel.č.: 0902 947 949 a na adrese: Marius Pedersen, a.s., 
Športová 475, 972 05 Sebedražie

„Vodič nákladnej dopravy“
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Prijmeme spoľahlivého
POMOCNÉHO PRACOVNÍKA.
Požiadavky: precíznosť 

a cit v rukách.
4 EUR/hod. brutto, viac info:

lepacek@bono.sk, 0918 701 241

13
119

00
27

Nástup možný ihneď.
Náplň práce:

 zváračské práce a paličské práce
 zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Požiadavky na zamestnanca: 
 zváračský preukaz
 vzdelanie v strojárskom odbore výhodou

Zamestnanecké výhody a benefity:
 stabilná práca
 nástupná tarifná mzda od 730 EUR (možnosť zvýšenia mzdy 

    po 3-mesačnej skúšobnej dobe)
 mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
 kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
 príplatky za poobednú zmenu
 príplatky za prácu v sťaženom prostredí od 0,60 EUR/hod.
 stravné lístky v hodnote 4,20 EUR, každý tretí mesiac 4,50 EUR 

    (doplatky zo sociálneho fondu)
 príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

V prípade potreby vieme preškoliť a obnoviť prepadnutý 
zváračský kurz.

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 
10, 971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová, 

tel.č.: 0902 487 046

Prijmeme do pracovného pomeru
zámočníka - zvárača.
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Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. 

( + ubytovanie, cestovné a diéty) 
Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk
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Téma týždňa

V súčasnosti pripravujem pre našu 
školu klasifikačný poriadok, študujem 
si metodické pokyny na hodnotenie 
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hod-
notením študijných výsledkov. Hľa-
dám spôsoby, ako správne nastaviť 
hodnotenie v rámci malých možností, 
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prí-
stupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V 
odbornej spoločnosti sa často spomí-
na rezignácia na hodnotenie. S tým sa 
nemôžem stotožniť. V profesionálnom 
živote, na ktorý žiakov pripravujeme, 
sa budú stretávať s mnohými podo-
bami hodnotenia, neraz závažnejšími 
ako známka. Preto je nutné žiakov na 
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o 
spôsob.  

Súčasné hodnotenie je 5-stup-
ňové, teda udeľujú sa známky. V sú-
časnosti je snaha objektivizovať hod-
notenie, no popri rôznych formách 
overovania vedomostí je to skoro ne-
možné. To by museli školám vypraco-
vávať profesionálne testy zo všetkých 
predmetov, ktoré by v pravidelných in-
tervaloch určovali výslednú známku 
a ostatné formy skúšania by boli len 
doplnkové. Keďže sme na Slovensku, 
nemožno očakávať takéto finančne 
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo 
viesť výsledky žiakov v percentách, 
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je 
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chý-
ba do jednotky? Isto by sa odstránil aj 
strach pred známkou. Okrem toho sú 

percentá presnejšie a žiak vždy vie, na 
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že 
celoslovenské testovania a maturitná 
slohová práca sú nimi hodnotené a 
funguje to.

Často sa spomína aj slovné hod-
notenie, ktoré je náročnejšie pre uči-
teľa, ale má výpovednejšiu hodnotu, 
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľ-
mi obmedzenej miere ho možno aj v 
dnešnom stave využívať na I. stupni. 
Problémom je, že v slovenskom systé-
me ho treba transformovať na znám-
ky pri prechode žiaka na inú školu. 
Nemali by sa však klásť prekážky vo 
využívaní neznámkového spôsobu 
hodnotenia za predpokladu stanove-
nia minimálnych pravidiel jeho vyu-
žívania. 

Hodnotenie žiakov je každým 
polrokom príčinou konfliktov a prob-
lémov. Dá sa, a dovolím si povedať 
jednoducho, nastaviť tak, aby sa 
zohľadnila nová situácia v školstve a 
využili sa efektívnejšie spôsoby, kto-
ré by predchádzali mnohým chybám 
v súčasnom stave. Školskí úradníci, 
ktorí často nevnímajú kontext škol-
stva, resp. nemajú priamu skúsenosť 
s ním, však často nemajú vôľu veci 
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatí-
ve pripustili učitelia z praxe, došlo by 
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom. 
Nielen v oblasti hodnotenia. 

Hodnotenie v škole

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Tri ženy. Hanka, Janka a Majka. 
Majú po päťdesiatke. Do dôchodku 
ďaleko, od mladosti tiež. Tá prvá robí 
vo fabrike. Normy sa neustále zvyšujú 
a technika sa mení. Sú to priemyselní 
športovci. Očakáva sa od nich stále 
viac s novou výbavou. Lenže u špor-
tovcov je to tak, že sa po tridsiatke (s 
výnimkou Jaromíra Jágra) už pripra-
vujú na odchod. U ľudí na linkách je to 
naopak. Viac, rýchlejšie a lepšie. Majú 
šťastie, že všade chýbajú ľudia. Ináč by 
ich už dávno vymenili, ale nemajú za 
koho. Prichádzajú roboty.

Janka je manažérka. Má peknú 
kanceláriu a dobrý plat. Bolí ju chrbát 
s vysedávania za počítačom. Na jej plat 
a kanceláriu už čakajú ďalší – mladí a 
rýchli. Sú šikovní, ale niekedy povrch-
ní a nehľadia na ľudí. Janka má nad-
hľad. Vidí súvislosti a pochopila pod-
statu. Niekomu sa zdá, že zdržuje. Oni 
slúžia rastu, zisku a ľudia sú pre nich 
iba zdroje. A tak ju mladí vlci zožerú.

Majka je účtovníčka. Robí si svo-
ju prácu najlepšie ako vie. Celý svoj 
život. Pribúdajú nové predpisy a fak-
túry, firma rastie. Jej plat sa však už 
roky nemení. Dúfala, že dostane viac, 
keď zvyšujú všetkým okolo. Je zo sta-
rého sveta. Nevie, že plat sa zvyšuje 

za umelecký dojem a manažérske pre-
zentácie. Jej šéf vie, že neodíde. Už nie 
je najmladšia, tak načo jej zvyšovať 
plat?

Prečo ma napadli tieto tri ženy? 
Lebo žijú medzi nami. Porodili a vy-
chovali deti, vytvárajú zázemie svojim 
rodinám. Držia pokope rodiny a spo-
ločnosť. Svet biznisu sa točí stále rých-
lejšie. Na ženy a rodiny nie je čas. Kto 
dáva tomuto svetu viac – ženy, vycho-
vávajúce deti, alebo manažéri, ktorí 
generujú zisky pre úzku skupinu ľudí? 

Je mi ľúto žien po päťdesiatke, ku 
ktorým sa ich nadriadení správajú ako 
k opotrebovaným zdrojom, ktoré treba 
vymeniť. Aj oni majú možno matky v 
tomto veku a premýšľam kam ich od-
ložia, keď budú staré a nevládne. Ke-
dysi išli takéto ženy do dôchodku o 
desať rokov skôr ako 
dnes. Dnes im dô-
chodok zvyšujú o 
pár eur ročne. Aby 
zostalo pre nená-
sytných poslancov a 
papalášov. Čudná 
spoločnosť.

Hanka, Janka a Majka

» Ján Košturiak

pozývajú mládež základných škôl so zdravotným
znevýhodnením, ich rodičov, výchovných poradcov na

www.oupd.edu.skwww.oupd.edu.sk

dňa 20.2.2019 od 9.00 h - 15.00 h.
tel.:046/542 35 38tel.:046/542 35 38

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ODBORNÉ UČILIŠTE
A PRAKTICKÁ ŠKOLA

NÁBR. J. KALINČIAKA 4, PRIEVIDZANÁBR. J. KALINČIAKA 4, PRIEVIDZA

ODBORNÉ UČILIŠTE
A PRAKTICKÁ ŠKOLA
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Neznalosť a neúcta k vlastnej histórii, predkom, 
vedie ku zopakovaniu si tých istých chýb z minulosti.

Minulý rok sa mesto pustilo do rozsiahlej rekonštrukcie meštianskeho 
domu na námestí. Väčšina obyvateľov si podprahovo myslela, že by tam 
malo byť múzeum. Konkrétne Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ktoré-
ho zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. To múzeum, o ktorom 
väčšina obyvateľov ani nevie, že v meste je. Mesto na začiatku deklaro-
valo, že v zrekonštruovaných priestoroch bude múzeum, zabudli však po-
vedať celú pravdu a to, že len na prvom poschodí. Čo samozrejme pre po-
treby múzea a jeho spoločenskej funkcii nepostačuje. Vedenie mesta len 
chcelo odobriť a ospravedlniť začatie rekonštrukcie pod zámienkou peknej 
doživotnej výstavky histórie mesta Prievidza. Samozrejme, predpokladám 
od čias ťažby uhlia na Hornej Nitre. Vzhľadom na neschopnosť navodiť 
odborný dialóg medzi mestom, TSK a vedením múzea vznikla iniciatíva, 
ktorá suplovala to, za čo všetci platíme volených zástupcov. Ak prebiehali 
akékoľvek diskusie, tak len s konkrétnymi ľuďmi pre navodenie dojmu 
riešenia situácie. Viem, že mesto, TSK, vedenie múzea a odborná verejnosť 
nikdy nesedeli za jedným stolom a neviedli dialóg na tému múzea v meš-
tianskom dome. Pretože každý má svoje záujmy a žiaľ na verejný záujem 
nezostal priestor z pozície volených zástupcov. Tu si treba však uvedomiť, 
že múzeum nie je len sklad našej minulosti. Múzeum 
je pamätníkom príbehov, ktoré utvárali našu minulosť 
a teda aj našu súčasnosť. Pretože bez porozumenia a 
prijatia vlastnej minulosti nedokážeme dospieť k du-
ševnej zrelosti. Ono posledné obdobie ukazuje, že ako 
národ sme nikdy nemali vlastnú identitu, z ktorej ply-
nie pocit spolupatričnosti a prirodzený pocit hrdosti. V 
takom prostredí má prirodzené miesto morálka.

Alebo máte pocit, že v takomto prostredí dokážeme 
byť šťastní?

Miroslav Žiak, 
poslanec TSK 

Prečo múzeum nebude 
v nových priestoroch? 
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stavba 8

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám písací stolík 20 
eur a stoličku darujem . T: 
0944 337 465

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie 
parohy a trofeje. T: 0904 
134 080

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako mu-
rár, maliar ,strážnik aj iné. 
T: 0949 812 164

zoznamka 16
» Ponúkam lásku . T: 0915 
248 917

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PD 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Antónia Barjaková

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.

V našom srdci žiješ večne ďalej -
spi sladko, veď sa opäť stretneme.“

 Dňa 8. februára 2019 uplynulo už 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 

drahá manželka, matka a starká pani

z Prievidze. 
 

   S láskou spomína manžel, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 
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Tadeáš Fogelton

„Predobré srdce na svete sme mali, 
ktoré vedelo nás milovať. 

Keby sme láskou zobudiť ho chceli, 
neozve sa nám viackrát, zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.“

 Dňa 7.2.2019 uplynulo 7 smutných rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec a starý otec pán

z Prievidze. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s polu s nami tichú spomienku. 

   S láskou spomína manželka Eva, dcéry Dajana a Eva, vnučky Dajanka, Bibianka a ostatná smútiaca rodina. 
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ANNY JURÍKOVEJ.

„Len ten, kto stratil toho, 
koho mal rád pochopí, 

čo je bolesť a žiaľ.“

 Dňa 12.2. 2019 si pripomíname 
10. výročie úmrtia našej drahej 

mamičky a babičky

 

   S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
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+421 918 294 323

vysušenie muriva, betónových 

konštrukcií, domov a pivníc     

obnova hydroizolácií

www.wallsan.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!
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Mesto Bojnice podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové 

konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bojnice, 
Školská 292/7, 972 01  Bojnice.

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou Bojnice, Školská 
292/7, 972 01 Bojnice

Rámcová náplň práce: Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej or-
ganizácie mesta Bojnice - Základnej školy s materskou školou Bojnice, Školská 
292/7,  972 01 Bojnice, IČO: 031201628.
Požiadavky na vzdelanie a znalosti a zoznam požadovaných dokladov a ma-
teriálov nájdete na webovom sídle mesta mesta Bojnice: www.bojnice.sk
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1. august 2019

Uzávierka prijímania žiadostí je 29.3.2019 do 14.00 hodiny. 
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

6
8
-0
6



PD19-06 strana- 8

8
spravodajstvo / služby, domácnosť

„V rámci našej občianskej iniciatívy 
Spolu sme Prievidza sme asi pred jeden 
a pol rokom predložili Pamiatkovému 
úradu SR podnet na vyhlásenie hrobky 
zakladateľa prievidzskej Carpathie, kto-
rá sa nachádza na bývalom židovskom 
cintoríne v Prievidzi,“ načrtol Michal 
Dobiaš z iniciatívy Spolu sme Prievidza.

Pamiatkový úrad podľa neho posu-
dzoval všetky faktory a posudzovanie 
trvalo naozaj veľmi dlho, pričom k tomu 
prebiehalo aj správne konanie, kde sa 
mali možnosť vyjadriť jednotlivé zain-
teresované strany. „A v týchto dňoch 
Pamiatkový úrad SR aj rozhodol a túto 
hrobku vyhlásil za národnú kultúrnu 
pamiatku,“ doplnil.

„Hrobka je architektonicky veľmi 
zaujímavé dielo a vyhlásenie za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku nám jednak 
umožní túto hrobku opraviť tak, aby ďa-
lej nechátrala. Na druhej strane, myslím 
si, že je to aj také symbolické pripome-
nutie si rodín, ktoré v minulosti žili, pra-

covali v Prievidzi, podieľali sa na tvorbe 
tohto mesta a ktoré zahynuli alebo ich 
vyvraždili,“ skonštatoval Dobiaš.  

Iniciatíva plánuje do budúcna 
hrobku podľa neho upraviť, pričom 
na túto tému intenzívne rokuje aj s pa-
miatkarmi, ako i vlastníkom hrobky, 
ktorým je židovská náboženská obec. 
„Máme záujem dať vypracovať projekt 
rekonštrukcie hrobky, na základe kto-
rého sa chceme uchádzať o príspevok z 
Ministerstva kultúry SR. Tak ako sa po-
dieľame posledné dva alebo tri roky na 
rekultivácii židovského cintorína, tak 
máme úprimný záujem sanovať a opra-
viť aj túto hrobku. Zvrchu nám zateká, 
poškodzuje sa vo veľkej miere. Pokiaľ sa 
nám ju v horizonte dvoch, troch rokov 
nepodarí opraviť, tak sa nám môže stať, 
že o túto hrobku by sme aj prišli,“ dodal.

Pietne miesto stojí na bývalom cin-
toríne, ktorý slúžil židovskej nábožen-
skej obci v Prievidzi. 

Hrobku Jozefa Heumanna vyhlásili 
za národnú kultúrnu pamiatku  

» TA SR
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk

Handlová  0903 535 309   Zemianske Kostoľany    0903 546 644
Prievidza 0911 570 047 
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
13
119

00
12

4
7
-0
1
3

SLUŽBY
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- štiepaný buk

- odrezky dub

mobil:0910 598 927

 Po. - Pia.   8   14   od   - do   hod.  
oo  oo  
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Bojnice 31. januára (TASR) - Národ-
ná zoologická záhrada Bojnice má 
dva nové druhy vtákov. Ide o tropické 
operence z ďalekej Indonézie, náv-
števníkov môže zaujať ich snehobiele 
sfarbenie. Informovala hovorkyňa 
zoo Simona Kubičková.  

Holuba dvojfarebného chová 
bojnická zoologická záhrada vôbec 
prvýkrát. „Na prvý pohľad upúta 
bielym operením po celom tele s vý-
nimkou čiernych častí na krídlach 
a chvoste. Obýva tropické lesy v po-
brežných oblastiach vo veľkej časti 
juhovýchodnej Ázie a živí sa hlavne 
plodmi,“ opísal Michal Sloviak, ve-
dúci úseku na zoologickom odbore.

Kakadu biely je ďalším novým 
zástupcom papagájov v kolekcii zoo. 
Tento dobre známy a v chovoch veľ-
mi populárny druh pochádza z indo-
nézskeho súostrovia Maluku. Patrí 
medzi ohrozené druhy. „V minulosti 
sme ho už niekoľkokrát chovali, no 

doteraz nikdy v expozičných priesto-
roch,“ priblížil Sloviak.

Oba druhy vtákov v jarnom ob-
dobí podľa neho presunú do expozič-
ných voliér, kakadu pôjde do paviló-
nu vtákov a holuby do novej voliéry 
korunáčov pri bažantnici. „Okrem 
nových druhov sme do zoo získali aj 
novú samicu sovy snežnej, ktorá bola 
privezená spolu s holubmi z českej 
Zoo Ostrava,“ dodala Kubičková. 

Do zoologickej záhrady pribudli 
nové druhy snehobielych vtákov

» TA SR
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060

e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:

www.velcon.sk
OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU
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Pri skladbe jedálnička je dôležité po-
znať množstvo energie v potrave, ale aj 
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu. 
Nad jedlom treba premýšľať a  zvoliť 
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej 
strane, ak aj množstvo kalórií prekro-
číme, treba vedieť, ako ich spotrebovať 
a  koľko ktorej fyzickej aktivity je treba 
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmot-
nosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200 
kilokalórií  (kcal). V novších jednotkách 
v kilojouloch je to približne 48 kJ.

Takéto množstvo energie v potra-
vinách sa nachádza v  28 g masla, 35 
g  chipsov,  33 gramoch orieškov, 40 g 
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150 
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226 
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého 
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56 
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66 
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotuč-
ného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g 
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g 
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588 
g brokolice, polovica (75 g) cheesburge-
ru, 385 g jabĺk.  

Energiu 200 kcal môžeme spáliť  pri 
rôznych športových aktivitách: 60 mi-
nút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút 
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu 
strednou intenzitou, 40 minút golfu, 
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja, 
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod, 
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze 
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia 
v  posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút 
rekreačného plávania, 20 minút tenisu 
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri 
bežných činnostiach 200 kcal spálime 
pri 70. minútach strávených  varením, 
40. minútach umývania okien alebo 
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90. 
minútach písania.

Denný príjem pritom má byť v prie-
mere 2000 kcal, u žien menej, u mužov 
trošku viac, u  ľudí s  nízkou fyzickou 
aktivitou samozrejme menej a  u  aktív-
nych ľudí o niečo viac - vždy závisí od 
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a 
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg 
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlos-
ťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky 
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnej-
šej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to 
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie 
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob 
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množ-
stvo energie je v 40 gramo-
vej malej sladkej máčanej 
tyčinke alebo v niekoľko 
málo slaných zemiako-
vých lupienkoch, ako 
v  300-1200g zeleniny,  
rozhodnutie, čo si 
vybrať je jasné.

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite 
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

V  minulom článku sme rozoberali 
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo 
zákona, pričom v tejto časti sa pozrie-
me na dedenie zo závetu, ktoré popri 
dedeniu zo zákona predstavuje druhý 
možný právny titul dedenia. 

Hneď na úvod je potrebné povedať, 
že testamentárne dedenie má prednosť 
pred dedením zo zákona. Predpokla-
dom dedenia zo závetu je v prvom rade 
existencia závetu ako takého, laicky 
nazývaného aj posledná vôľa, kto-
rou poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme vykonáva dispozíciu zo svojim 
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš 
právny poriadok rozlišuje tri formy 
závetu, a  to závet napísaný vlastnou 
rukou poručiteľa (holografný závet), 
závet napísaný inak než vlastnou ru-
kou poručiteľa (alografný závet) a závet 
vo forme notárskej zápisnice. V  rámci 
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť 
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú de-
diť, a to rozdielne od okruhu dedičov, 
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých 
dedičských skupinách. 

Zároveň môže poručiteľ v  závete 
stanoviť aj rozdielne výšky dedič-
ských podielov. V  tejto súvislosti je 
však potrebné dodať, že toto naklada-
nie poručiteľa so svojim majetkom pre 
prípad svojej smrti je zákonom limi-
tované, t.j. závetom poručiteľ nemôže 
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú 
limitáciu predstavuje kategória tzv. 
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú 

maloletí a plnoletí potomkovia poruči-
teľa. Zákon taktiež upravuje minimál-
nu veľkosť dedičského podielu, ktorý 
musia neopomenuteľní dedičia dostať 
z  dedičstva po poručiteľovi. Maloletí 
potomkovia poručiteľa musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich 
dedičský podiel zo zákona. Na druhej 
strane plnoletí potomkovia musia do-
stať aspoň toľko, koľko by predstavova-
la polovica ich podielu, keby malo dôjsť 
k dedeniu zo zákona. 

To však neplatí ak by došlo k plat-
nému vydedeniu neopomenuteľných 
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že 
v  prípade, že by závet nerešpektoval 
zákonom dané limity a zároveň by ne-
došlo k  platnému vydedeniu potom-
kov, potom by takýto závet bol v  tejto 
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa 
však neopomenuteľný dedič musí riad-
ne a včas dovolať. Je potrebné si uvedo-
miť, že popri dedeniu zo závetu, môže 
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona, 
a  to okrem vyššie opísanej situácie aj 
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutoč-
nil dispozíciu s celým svojim majetkom 
pre prípad svojej smrti, ale len s  jeho 
časťou.

Dedenie zo závetu

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

Milí priatelia, dnes vám poviem dva 
príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 
že prezidentský kandidát Smeru Maroš 
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 
rakúska vláda chce osekať rodinné prí-
davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-
cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-
ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 
do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-
dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 
volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-
čite by od nás do Rakúska nemuselo za 
prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-
hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 
mesiacov neprestaneme s masívnym vý-
rubom lesov. Je škandál, že až európske 
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 
aby konečne zastavila toto barbarstvo. 
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-
me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 
ochrana životného prostredia je pre na-
šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 
téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 
neodpustia. A kým z našej krajiny budú 
musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-
kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-
ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 
politici prestali hádať a riešili skutočné 
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 
zodpovedných, keď svoje povinnosti 
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 
výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 
mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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Nedávno som hovoril s mojim kama-
rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 
USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-
li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 
na strednej škole išiel na dievčenské 
záchody a keď ho učiteľka zastavila, 
tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-
ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-
čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 
USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 
Slovensku, tak myslím, že smerujeme 
k tomu istému. V médiach bežne počú-
vame pojmy ako sú homosexuál (muž 
s mužom), bisexuál (muž s mužom a 
niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 
so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 
kresťanská kultúra, kde základ tvo-
rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-
matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-
dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 
sa pomaly, ale isto vytráca z našho 
života. Má to na svedomí aktuálna 
politika (napr.Istanbulský dohovor, 
kde namiesto muž/žena v občianskom 
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu 
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-
dateľ je aktuálny kandidát na preziden-
ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 
Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-
xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 
sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-
jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 
na akomsi pochode homosexuálov, 
provokatívne sa na verejnosti olizovať, 
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 
celá LGBT komunita tlačená skôr po-
litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 
a neodsudzoval. To isté chceme všetci 
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 
na hetero pochody, neobliekame sa 
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 
partnerkami na uliciach. Necháme si 
intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 
keď budem prezident, do troch dní 
vypoviem Istanbulský dohovor a na 
Slovensku ostane v občiankom pre-
ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR

Do zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska zapísali ďal-
ších 5 prvkov.

Súčasťou Reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska je už aj vysoko-
horské nosičstvo, sokoliarstvo, Podpo-
lianske rozkazovačky, rífová píšťala a 
Slovenský posunkový jazyk. Zápis pia-
tich nových prvkov do zoznamu vyhlá-
sili počas slávnostného podujatia v Di-
vadle SĽUK v Rusovciach. Rozšíril sa aj 
Zoznam najlepších spôsobov ochrany 
nehmotného kultúrneho dedičstva na 
Slovensku, do ktorého pribudla nová 
aktivita. Je ňou Cyklus Tanečný dom 
združenia Dragúni. 

Zápis do národného zoznamu vní-
majú vysokohorskí nosiči ako nevidi-
teľnú medailu a ako prvý krok o zapí-
sanie do zoznamu UNESCO. 

„Nemáme informácie zo sveta, že 
by sa inde zachovalo v takejto tradič-
nej forme a podobe. Podľa nás je to 
jedinečné,“ povedal pre TASR tatran-
ský nosič Štefan Bačkor. Priznal tiež, 
že keď sa ho kolegovia pýtali, čo pre 
nosičov takýto zápis do národného 
zoznamu znamená, nevedel odpove-
dať. „Možno budeme chránení ako 
kamzík alebo svišť,“ podotkol Bačkor. 
Každému, koho hory bavia a láka ho 
vyskúšať si vysokohorské nosičstvo, 
odporúča, aby to skúsil, nemusí byť 
automaticky horolezec či športovec.

Od šestnásteho storočia začali 

Tatry a ich čaro objavovať vedeckí bá-
datelia, po nich prišli prví výletníci, 
prví tatranskí turisti. V tej ére môžeme 
hľadať počiatky turistického spozná-
vania Tatier. Pastieri, baníci dolujúci 
v štôlňach zlato, striebro, meď, cín, 
ale aj pytliaci zrazu zistili, že svoje 
skúsenosti zo života v horách môžu 
celkom slušne speňažiť. Začali výlet-
níkom ponúkať svoje služby – vodenie 
na prístupnejšie vyhliadky, nosenie 
batožiny, zabezpečovanie nocľahu i 
potravín. Vtedy sa vlastne položili zák-
lady novej tatranskej profesie. Existujú 
dokumenty, že sa tatranskí nosiči spo-
mínajú už v roku 1565, keď sprevádzali 
do Doliny Zeleného plesa kežmarskú 
hradnú paniu Beatu Lasky-Koscielsku. 
Historici uznávajú za medzník vo for-
movaní vodcovskej a nosičskej profe-
sie druhú polovicu 17. storočia. Prvých 
vodcov si objednávali návštevníci 
Tatier v podtatranských mestečkách a 
dedinkách.

Pocta horským nosičom

» TA SR + red
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Prievidžania môžu zasielať návrhy na cenu 
Prievidzský anjel

Prievidzská labka dostala pomocnú ruku 
od mesta

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na 
predloženie návrhov na udelenie nového 
ocenenia mesta Prievidza, Prievidzský an-
jel, ktoré sa bude udeľovať 2. mája 2019.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje oso-
bám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili 
o  rozvoj mesta Prievidza a  jeho  obyvateľov, 
majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagá-
cii,  obohatili ľudské  poznanie  vynikajúcimi  
tvorivými  výkonmi, dosiahli významné vý-
sledky, šírili dobré meno mesta doma alebo 
v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné 
osobitného zreteľa v  prospech mesta a  jeho 
obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia 
Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnic-
ké osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať 
mestskému úradu primátor mesta, poslanci 
mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Obsah návrhu musí obsahovať:
- meno a priezvisko a vek navrhovanej fy-

zickej osoby alebo úplný názov navrhovanej 
právnickej osoby,

- bydlisko / sídlo navrhovanej osoby,
- profesia navrhovanej osoby (v prípade fy-

zických osôb),
- charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
- odôvodnenie predloženého návrhu,
- základné údaje o predkladateľovi návrhu 

na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, ad-
resa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, 
telefonický kontakt).

Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu vy-
užite pripravený formulár, ktorý je zverejnený 
na webovej stránke mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú 
na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 
č. 14 najneskôr do 31. marca 2019 osobne, poštou 
alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@
prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom 
termíne nebudú akceptované.

Dobrovoľníci z  občianskeho 
združenia si zobrali za cieľ zlep-
šiť situáciu mačiek v Prievidzi. 
Prievidzská radnica im pomohla 
prostredníctvom dotácie z roz-
počtu mesta v sume 2000 EUR. 

Od roku 2014 je Prievidzská 
labka registrovaným združe-
ním, ktorého náplňou je priama 
záchrana mačiek v  núdzi, ich 
umiestňovanie do dočasných 
opatier, hľadanie nových domo-
vov, osvetová činnosť zameraná 
pre širšiu verejnosť, smerujúca 
k  tolerancii a  zodpovednosti ku 
zvieratám.

Komisia športu, mládeže a voľ-
nočasových aktivít odporučila 
združeniu poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta v sume 2000 eur, 

na účel úhrady platieb za služby 
spojených s prevádzkou mestské-
ho depozitu pre mačky, kastračný 
program na ozdravenie populácie 

pouličných mačiek, životného 
prostredia v Prievidzi a zamedze-
nie množenia ferálnych mačiek. 
„Ceníme si prácu dobrovoľníkov, 

ktorí zabezpečujú túto službu 
priamo v našom meste, vo svojom 
voľno čase. Často sa na nich ob-
racajú aj ľudia z  okolitých miest 
a  snažia sa týmto spôsobom po-
môcť opusteným zvieratkám,“ 
dodáva Katarína Macháčková, pri-
mátorka Prievidze.

Prievidzská labka pravidelne or-
ganizuje aj podporné akcie. Aukcie 
na pomoc zvieratám v ich depozi-
te, vyzbierané peniaze sú použité 
na konzervy pre mačky a zútulne-
nie nového depozitu. alebo adopč-
né akcie, kde si môžu záujemci 
priamo adoptovať mačičku a po-
skytnúť jej nový domov. Všetky ak-
tivity aj s mačičkami, ktoré hľada-
jú nový domov môžu obyvatelia 
sledovať prostredníctvom facebo-
okovej stránky Prievidzská labka.

platená inzercia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Osobné stretnutie s AIW:
Banská Bystrica, 13.2. o  11 h.

Spojová ul. 25 (EDELMA s.r.o.)
Registrujte sa vopred na:
0800 24 24 44

(bezplatné číslo)

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku
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ROZVOZ 
a PREDAJ 

UHLIA 
a BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    

T: 0949 898 042

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- OPERÁTOR VÝROBY 
(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)

(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD. 
+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:


