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EXTRA

Hádam mi nechcete povedať...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale áno, chcem. O tom nepochybuj-
te! Pretože každý má právo povedať si 
to, čo chce, ak to neodporuje elemen-
tárnym zásadám mravnosti, medzi-
ľudských vzťahov a zákonnosti. Sr-
dečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes 
by som vás rád povzbudil v tom, že aj 
keď snaha mnohých okolo nás je nás 
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o 
politiku, ani o politické strany či ich 
protagonistov. Umlčiavanie či snaha 
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša 
do nášho bežného života. Koľkí z tých, 
s ktorými bežne komunikujete, nesto-
ja o váš názor, o to, ako vy vnímate 
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba 
na počúvanie samých seba?

„Hádam nechcete povedať“, 
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam 
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne 
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť, 
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti, 
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na 
„demokratov“, ktorí takto reagujú na 
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž 
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi 
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša 
spoločnosť potrebuje demokraciu ako 
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo, 
ako demokracia ako taká. Lenže de-
mokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať 
svoje názory. Nech si nositelia tohoto 
moderného trendu v našej spoločnosti 
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto ne-
demokratickí, ako všetky javy, ktoré – 
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú. 
Iba bažia po moci. 

Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď 
prečo nie?  Moc ako moc, hlavne nech 
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď 
vy sami volíte, komu zveríme do rúk 
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli 
či prezidentský palác. Ak vám politik 
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že 
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa 
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v 
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi 
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia, 
že  dva a dva je sedem a dokonca si 
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas 
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite 
nedávajte zelenú tým, kto-
rí poučujú a karhajú, či 
dokonca účelovo prekrú-
cajú fakty, ale predovšet-
kým tým, ktorí počúvajú. 
Vás, nás, mňa.

Pekný týždeň!
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Predám/prenajmem zabehnutú zmrzlinovú 
prevádzku na lukratívnom mieste v PD. 
T: 0910 641 182

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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Mob.: +421 910 763 553
E-mail: info@sinesicaffe.sk
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

Doprava v cene!
Pečené prasiatka

Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042
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právnik radí / rEality, služby 

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
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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.

Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

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

Otázka: Dobrý deň, bývam v byte na príze-
mí bytového domu, do ktorého dorobili výťah. 
Akou mierou sa musím podieľať na financovaní 
jeho nákupu, montáže? Nám vlastníkom bytov 
na prízemí sa zdá logické, aby sme boli vyňatí 
z  financovania týchto vecí, no nadpolovičná 
väčšina vlastníkov bytov nás prehlasovala. Je 
to v poriadku?     

Odpoveď: Dobrý deň. V § 10 ods. 1 zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov zákon hovorí, že vlastníci bytov a ne-
bytových priestorov v dome sú povinní v súlade 
so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy podľa veľ-
kosti spoluvlastníckeho podielu poukazovať preddavky mesačne vopred 
do fondu prevádzky, údržby a opráv tak, aby sa pokryli predpokladané 
náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu i spoloč-
ných zariadení domu. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby 
a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia 
mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu 
vlastníkmi nebytových priestorov - zdôrazňujem že zákon tu hovorí len 
o vlastníkoch nebytových priestorov. Podľa § 2 ods. 5 uvedeného zákona 
spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú za-
riadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto 
domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zaria-
deniami sú najmä výťahy, práčovne a iné. Vzhľadom na vyššie uvedené 
je potrebné podieľať sa na financovaní nákupu, montáže uvedeného 
výťahu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu každého vlastníka. 

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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 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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v zmysle §9a, odst.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ponúka do nájmu na podnikateľské aktivity 

nebytové priestory: Bufet Bazény o rozlohe 80 m², nachádzajúci sa 
pri bazénoch v areáli Plážového  kúpaliska na letnú sezónu 2019.
Plochy v areáli Plážového kúpaliska pre rôzne doplnkové 

aktivity na letnú sezónu 2019.
Bližšie informácie na tel. 046/543 08 43, www.bojnice.sk

Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu využitia, 
cenovej ponuky, identifikačných údajov (prípadne fotokópiu ŽL,

výpisu z OR) v obálke označenej „prenájom NP - neotvárať“
v lehote do 4.3.2019 na adresu:

Technické služby, p.o.m., BOJNICE

Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6, 972 01 BOJNICE 13
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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

- štiepaný buk

- odrezky dub

mobil:0910 598 927

 Po. - Pia.   8   14   od   - do   hod.  
oo  oo  

13
119

00
71

 

13
119

00
06

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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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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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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Z výkladných skríň v moderných cukrárňach a kaviarňach na nás 
pozerajú a lákajú nás koláče, no nie bežné, ale raw zákusky či raw 
torty. Traduje sa, že sú zdravé, no aká je skutočnosť?

Čo si vlastne máme predstaviť pod samotným slovíčkom „raw“? Ná-
zov je z angličtiny a v preklade znamená surový. V prípade mäsa by 
to mohol byť problém, ale v prípade zákuskov už ani tak nie. Jediný 
problém by mohol byť s nižšou trvanlivosťou, keďže zákusky neprejdú 
tepelnou úpravou, ktorá zničí všetky baktérie. Tento fakt sa dá od-
strániť zvýšením prídavku cukru, ktorý vo vysokých koncentráciách 
pôsobí antimikrobiálne.

Poďme sa však pozrieť na zdravotný aspekt. Čo sa týka obsahu vi-
tamínov, ktoré daný koláč obsahuje, tak je nespochybniteľné, že sú 
úplne top. Všetky vitamíny, minerály a enzýmy obsiahnuté v  ovocí 
alebo orechoch sa nám nezničia zvýšenou teplotou. Problém môže 
byť vzduch a  následná oxidácia (rozklad za prítomnosti vzduchu) 
týchto vitamínov. Teda áno, z tohto pohľadu môžeme povedať, že sú 
,,zdravšie“.

Ak sa pozrieme na kalorický aspekt, tak bežný pečený koláč obsa-
huje veľa sacharidov, či už z cesta alebo z cukru, ktorý pridávame do 
koláčov a  tiež tuku zo smotany, či masla. V porov-
naní s raw koláčom, ktorý je zložený z veľkej miery 
z orechov (plnohodnotným zdrojom zdravých, no vy-
soko-kalorických tukov) a sacharidov z ovocia, môže-
me povedať, že raw koláče rozhodne nie sú vhodnou 
formou na chudnutie.

Zhrnuté: raw koláče sú síce zo zdravotného hľa-
diska fajn, ale určite v  rozumnej miere, pretože ich 
kalorická hodnota nie je taká, ako by si človek pre-
stavoval.

Miroslav Žiak, 
poslanec TSK,

expert na potravinárstvo 

Raw koláče sú síce zdravšie, 
ale...
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 PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832    
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PREZIDENT PRE VÁS!

Pozývame Vás na debatu

s kandidátom na post 
prezidenta SR

JUDr. Štefanom 
Harabinom

ktorá sa bude 

26.2.2019 
o 15.00 hod.

v Reštaurácii 
Medellín 
v Prievidzi 
(oproti hotelu Hviezda).

Tešíme sa na stretnutie!



PD19-07 strana- 4

4
služby

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Prie-
vidzi. T: 0914 144 446
» Predám 2izb.byt v Han-
dlovej. T: 0905 313 616

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu pekný 
2izb. byt v RD v PD,zaria-
dený, pre 2 dôchodco-
v,slušných, nie alkoholi-
kov! Cena 250 € /osoba aj 
s energiami. Tel.0944 589 
022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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
» Kúpim kroje aj časti, po-
hľadnice, vyznamenania, 
mince, bankovky, obrazy a 
iné. T:0903 868 361

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    

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.

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Ústavný súd nesmie byť 
predĺženou rukou politikov

» Veronika Remišová
 predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Ústavný súd 
môže napomáhať 
spravodlivosti, 
no môže ju aj blo-
kovať. Rozhodol aj 
v kauze Gorila, že 
nahrávky z nej sa 

nemôžu použiť, a že treba chrániť práva 
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrov-
ské korupčné schémy. Toto rozhodnutie 
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovate-
ľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o 
zákone o preukazovaní pôvodu majet-
ku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu 
sa tento zákon do dnešného dňa nedá 
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť od-
borne zdatných a bezúhonných kandi-
dátov za sudcov ústavného súdu.

Proces výberu ústavných sud-
cov bol nespravodlivý a neférový. 
Kandidáti mali podať prihlášky aj so 
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci 
tak urobili, iba Robert Fico musel doku-
menty dodatočne dopĺňať. To však nie 
je férový prístup, predsa keď sa bežní 
ľudia hlásia napríklad do zamestnania 
a neodovzdajú kompletnú prihlášku, 
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť 
a pravidlá teda neplatia pre každého 

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný 

záujem, aby ústavný súd obsadila 
svojimi nominantami. Smer chce tep-
lé miesto pre R. Fica, no ten nemá po-
trebnú právnickú prax, ako stanovuje 
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom, 
no premiér nie je právnické povolanie a 
môže ním byť aj človek bez právnické-
ho vzdelania. Premiér je v prvom rade 
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vy-
hlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku 
2010 a nakoniec nebude ani v roku 
2030, nie je to právnický problém, je to 
otázka riadenia a odborných schopnos-
tí členov vlády.

Vládna koalícia robí obštrukcie 
a chce znefunkčniť 
ústavný súd, aby si 
tam mohla dosa-
diť svojich ľudí. No 
ústavný súd má byť 
nezávislý a chrániť 
práva občanov. Ne-
smie byť predĺ-
ženou rukou 
politikov.
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Kvetinárstvo 
v OD PRIOR Prievidza (suterén)

ruže od 1,50€ . vence od 15€
+ veľa ďalšieho sortimentu
DONÁŠKA V PD ZDARMA!
T: 0948 975 710
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Téma týždňa

Dlhé zimné večery sa pomaly, ale 
isto chýlia ku koncu. Dni sa predl-
žujú a sú čoraz viac krajšie vďaka sl-
nečným lúčom. Ľudské telo vždy za-
čiatkom jarného obdobia prirodzene 
reaguje na tieto zmeny počasia. 

Mnoho ľudí pociťuje únavu či 
menšiu pracovnú výkonnosť ako 
obvykle. Našťastie ide len o dočasné 
nepohodlie, ktoré vieme prekonať 
rýchlejšie jednoduchými trikmi. 
Proti jarnej únave vieme zabojovať 
prirodzene vyhrievaním sa na pr-
vých jarných slnečných lúčoch. Ide-
álne počas obednej alebo pracovnej 
prestávky, či lyžovačky, aspoň 20 
minút. Takto dodáme telu potrebnú 
chýbajúcu dávku vitamínu D priro-
dzenou cestou, čo náš organizmus 
veľmi ocení. Budeme mať lepšiu ná-
ladu vďaka aktivovaniu „hormónu 
šťastia“ serotonínu. 

Ďalším výborným pomocní-
kom je pohyb na čerstvom vzduchu. 
Ranná chôdza do práce, víkendový 
výlet na lyžovačku alebo turistika 
v  horách nielen okysličia mozog 
a  tkanivá, ale rovnako tak prinesú 
aktívny oddych a regeneráciu mysle. 
Samozrejme, treba myslieť na vhod-
né oblečenie, aby sme organizmus 
na zubatom slniečku nepodchladili 
a  neprechladli sme. Bojovať s  vy-
čerpanosťou môžeme aj zmenou 
denného stereotypu. Jarné uprato-
vanie má svoj praktický význam. Po 

dlhej zime je upratanie domácnosti 
zdravé nielen v  boji proti mikroor-
ganizmom, ale pomáha usporiadať 
si myšlienky a  naštartuje tvorivé 
myslenie. 

Kreativite sa medze nekladú 
a aj nudnú povinnosť vieme zmeniť 
na zábavu pre celú rodinu, čím si ju 
zmeníme na skvelý zážitok a  zába-
vu. Ovocie a zelenina sú jednoznač-
ným pomocníkom. Jablká, poma-
ranče, kapusta, rajčiny či cvikla sú 
skvelým zdrojom vitamínu C. Dobijú 
nám chýbajúce zásoby vitamínov 
a osviežia, samozrejme, s mierou. 

Takisto výdatné horúce polievky 
pomáhajú pri vyčerpanosti a navra-
cajú telu silu. Nezabúdajme aj na sl-
nečnicové semienka, ryby či pečeň, 
ktoré sú zdrojom vitamínu D. Dôle-
žitý je aj dostatočný príjem tekutín, 
na ktorý počas zimného obdobia 
prirodzene zabúdame. Nepodceňuj-
te teda príznaky jarnej únavy a dajte 
svojmu telu aj mysli 
priestor na aktívnu 
regeneráciu. Usmie-
vajte sa a tešte sa zo 
slnečných dní. Veľa 
zdravia, pohody 
a  zážitkov Vám pra-
jem.

Jarná únava

» Miško Scheibenreif

Takto pozýval Ježiš svojich učení-
kov. Viete, že väčšina z nich boli pod-
nikatelia? Aj naše spoločenstvo kres-
ťanských podnikateľov rastie. Slovo 
kresťanský nepoužívame tak, že by 
sme účastníkom kontrolovali rodné 
listy – ide nám hlavne o to, aby naše 
správanie bolo v súlade s Božími prin-
cípmi. Snažíme sa nerobiť druhým, čo 
nechceme, aby oni robili nám, rozši-
rovať lásku a nie zlo, posilňovať milo-
srdenstvo a odpustenie, nie nenávisť, 
prijímať a rešpektovať druhých ľudí, 
neodsudzovať, požehnávať a nepre-
klínať, nerozdeľovať ale spájať, netú-
žiť po moci, ale slúžiť. Za desať rokov 
medzi nás prišlo veľa ľudí, ktorí neboli 
veriaci a vykonali veľa dobra. Boli aj 
takí, ktorí si v tomto období našli svoju 
cestu k Bohu. Slovo podnikateľ nezna-
mená, že každý z nás vlastní firmu. 
Chodia medzi nás podnikatelia, kňa-
zi, rehoľníci, lekári, ochrancovia prí-
rody, umelci, novinári, vedci, učiteľky 
so svojimi žiakmi, sociálni pracovníci, 
mladí aj dôchodcovia, ktorí hľadajú 
svoju ďalšiu cestu. 

Vďaka obrovskej energii Ľubka 
Klieštika sa stretávame každý mesiac 
– východ, stred a západ. A chodia k 
nám aj naši priatelia z Čiech a Moravy. 

Tím zo Spoločenstva pri Dóme sv. Mar-
tina nám poskytuje duchovnú službu, 
zázemie a perfektnú organizáciu. 

Mnohí ľudia v politike, aj pod zá-
stavou kresťanstva, sú ako slovenskí 
futbalisti – strkajú do seba a nadávajú 
si, simulujú, rozbíjajú hru aj tím, pre-
hrávajú a prestupujú z klubu do klu-
bu. Naše spoločenstvo rastie a raduje 
sa. Keď som videl pred pár dňami vyše 
200 ľudí, ktorí spievali k Bohu, modli-
li sa s Vladkom Maslákom a Mirkom 
Klimantom, bol som šťastný. Je nás 
stále viac. Nenecháme si svoje slová a 
činy iba do kostolov a farských spolo-
čenstiev. Sme všade a budeme meniť 
tento svet tak, ako to od nás chce náš 
Pán. Viera, láska a nádej je to, čo nás 
spája. Naša sila je tichá, ale silnejšia 
ako všetky svetské koalície a peniaze. 
Náš Pán nám pove-
dal: „Poďte a na-
sledujte ma.“ A my 
hovoríme – poďte 
a pridajte sa k nám. 
Buďme soľou zeme a 
svetlom sveta.

Nasleduj ma!

» 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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hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heli-
gónku. T: 0915 876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 
0905 767 777
» Kúpim rôzne staré veci z 
domu a povale, napr.ho-
diny,hračky, gramofón na 
kluku, koreničky,vianočné 
ozdoby atď. 0911 339 297
» Kúpim staré šlapacie 
autíčko 70-te roky . T: 0911 
190 055

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu opatro-
vateľský dozor detí, v po-
poludňajších a večerných 
hodinách, sídlisko Sever 
T: 0907 483 367,volať po 
17.00hod

zoznamka 16
» Si žena do 50r. z PD 
a hľadáš vážny, trvalý 
vzťah? Ak áno, napíš sms. 
Som 53r. muž, vraj sym-
paťák. Sms: 0948 242 564
» Ponúkam lásku ženeT: 
0915 226 391

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

DISTrIbÚCIA

0915 780 751

Stretávam sa s názorom, že by som 
nemal vstupovať do politiky, veď ako 
vedec nemôžem rozumieť problémom 
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni 
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o 
skutočnom živote nevieme nič... V sku-
točnosti je to práve naopak: dobrý vedec 
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť 
život sučasným aj budúcim generáciám, 
chceme pomôcť budovať lepší svet. 

Všimli ste si, že väčšina politikov 
na Slovensku sú právnici? Právnik 
narába s pravdou podľa potreby, ohýba 
ju podľa okolností. My vedci si pravdu 
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v prá-
ci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali, 
na konci dňa zomrie človek. Keď však 
svoju prácu robíme poctivo a čestne, 
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov, 
na konci dňa často zachránime ľudský 
život.

Bol som zvedavé dieťa a keď som 
ako školák vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády, o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrov-
ské možnosti, ale ja som túžil venovať 
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa do-
mov, spoločne s manželkou Zuzkou sme 
si založili rodinu - a fi rmu, ktorá dnes 
patrí medzi svetovú špičku. Naše tech-
nológie používajú nielen tisíce vedcov a 
univerzít po celom svete, ale aj fi rmy ako 
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Vý-
sledky našej práce pomáhajú lekárom v 

boji proti zákerným chorobám, pri kon-
trole kvality potravín, vody a čistejšieho 
životného prostredia... Nielen vo svete, 
ale aj tu, na Slovensku.

Robiť vedu pre mňa znamená po-
máhať človeku. Spomínate si, ako 
celé Slovensko prežívalo spolu s naším 
olympionikom Matejom Tóthom jeho 
podozrenie z dopingu? Uvedomil som 
si, že vďaka mojej práci môžem poskyt-
núť potrebné dôkazy na očistenie jeho 
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi 
pomoc. Zabojovali sme, expertný posu-
dok nášho tímu nakoniec uznala aj Me-
dzinárodná atletická federácia (IAAF), 
revidovala svoje rozhodnutie a Matej 
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slo-
vensko.

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu 
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefá-
nik. Bol nielen veľký politik, ale aj nada-
ný vedec a mimoriadne čestný človek. 
Som odhodlaný byť prezidentom, kto-
rý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre 
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Pomôcť blížnemu svojmu

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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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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Prijmeme spoľahlivého
POMOCNÉHO PRACOVNÍKA.
Požiadavky: precíznosť 

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

lepacek@bono.sk, 0918 701 241
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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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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

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
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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Ignác Čavojský

„Zostali spomienky a odkaz jediný, 
tak veľmi chýbaš v kruhu rodiny.“

 Dňa 10.2.2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý otec, dedko a pradedko

z Poruby. 
 

   S láskou a úctou spomínajú synovia Milan a Tibor s rodinami a dcéra Janka.
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Gerhardom Derneschom,

 Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
členom PZ Nitrianske Pravno,

susedom a známym, 
ktorí sa dňa 31.1.2019 prišli rozlúčiť

s našim drahým zosnulým

ktorý nás opustil dňa 28.1.2019 vo veku 76 rokov. 
 Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

   Manželka Edita a dcéra Dagmar s rodinou. 
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Terézia Földešiová.

 Dňa 13.2. 2019 uplynul rok, 
čo nás opustila 

naša mama a stará mama pani

 Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

   S láskou spomínajú dcéra Iveta, synovia Jozef a Milan s rodinami.
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Hraňo Ján

„Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...“

 Dňa 22.2.2019 si pripomenieme 
1. smutné výročie, čo nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec pán

z Kanianky. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

   S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

72
119

00
36

13
119

00
83

Dňa 15.2.2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila drahá mama 

a starká pani

z Veľkej Čause.
  S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami. 

Emil Paulík

Antónia Paulíková

a zároveň si pripomíname 24 rokov, 
čo nás opustil otec a starkýJozefom Píšom.

„S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme.“

 Dňa 20.2.2019 si pripomenieme 
10 rokov rozlúčky s drahým manželom, 

otcom, starým a prastarým otcom

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

   S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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Teréziou Šeligovou

„Úsmev mala na perách, 
dobrotu v srdci a lásku v duši.“

 Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 

dňa 29.1.2019 navždy rozlúčiť
s našou mamičkou

z Kanianky, ktorá nás opustila vo veku 75 rokov.  
 

   Deti s rodinami. 
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Lukáška Trgiňu

„Vydal sa cestou, po ktorej chodí každý sám, 
len dvere spomienok zostali dokorán... “

 Dňa 13.2.2019 sme si pripomenuli 8 rokov 
od úmrtia nášho syna a brata

z Chrenovca - Brusna. 
 

  Spomínajú rodičia a brat. 

13
119

00
52
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Judita Barborková, rod. Liptáková

„Odišla tíško z nášho života, 
ale krásne spomienky a láska v nás stále ostávajú, 

pretože ten, kto žije v našich srdciach nikdy neumiera.“

 Dňa 17. februára uplynie päť rokov, 
čo nás navždy opustila naša matka 

a stará mama pani

z Kanianky. 
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, človek odchádza, 

ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 

   Ten, kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne... Smútiaca rodina  

13
119

00
85

72
119

00
58

Dňa 18.2.2019 si pripomíname 5. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, 

otca a starého otca pána

na ktorú stále spomína manžel Ľubomír, 
sestra Jozefína a krstné deti Igor a Miriam.  

Nezabudneme na Vás!

Oľgy Hatalovej,

Ing. Jozefa Opoldusa.

S láskou spomína celá rodina. 

Dňa 6.3.2019 si pripomenieme 4. výročie 
úmrtia našej milovanej pani

Banky i polícia svorne varujú - pod-
vodníci chcú len vaše údaje. A tak sa aj 
my na Slovensku môžeme stať terčom 
podvodov ako klienti iných veľkých 
bánk v Európe alebo inde vo svete. 
Útočníci sa snažia zneužiť dôverčivosť 
klienta a v jeho mene si aktivovať mo-
bilnú aplikáciu alebo sa pomocou od-
cudzených údajov prihlásiť do elektro-
nického bankovníctva. Tieto praktiky 
označujeme termínom phishing. Ako 
sa teda nedať nachytať? Pozrime sa na 
to, ako takéto podvodné maily vyzerajú 
a na čo si dať pozor.

Klient môže dostať email, ktorý 
sa tvári, že ho poslali z banky. V texte 
mailu ho žiadajú, aby klikol na prilože-
nú linku. Po presmerovaní na falošnú 
stránku, ktorá imituje vzhľad skutoč-
ného Internet bankingu, ho vyzývajú, 
aby zadal svoje prihlasovacie údaje a 
heslo. Takto sa podvodníci dostanú k 
prístupovým údajom a bez toho, aby 
tom poškodený klient vedel a môžu ho 
obrať o peniaze.
Toto je postup:

1. Klient dostane email, ktorý môže 
vyzerať, ako by ho dostal z banky. Tre-
ba si však uvedomiť a všímať tieto sku-
točnosti:

Banky takéto maily neposielajú, 
nikdy nežiadajú klientov, aby odovzdá-
vali svoje osobné prihlasovacie údaje. 
Emailová adresa odosielateľa je veľmi 

netradičná, aj keď je slovenský text 
gramaticky takmer zvládnutý, netreba 
sa nechať oklamať. V podpise banky sa 
spomína názov, ktorý banka nepouží-
va.

2. Klient klikne na link v texte emai-
lu, dostane sa na stránku, ktorá imituje 
vzhľad Internet bankingu.

Nikdy nevpisujte svoje prihlasovacie 
údaje na takejto falošnej stránke. Vždy 
si všímajte adresu stránky, väčšinou 
nemávajú certifikáciu (http namiesto 
https).

3. Klient vpíše svoje prihlasova-
cie údaje a overí ich prostredníctvom 
kódu, ktorý mu príde do SMS.

Skontrolujte si stav účtu a SMS noti-
fikácie, či ste neprišli o finančné pros-
triedky.

Elektronické a mobilné bankovníc-
tvo našich bánk je bezpečné a neustále 
pracujú na technických a organizač-
ných opatreniach voči kybernetickým 
útokom.  Ak chcete vykonávať operácie 
touto pohodlnou formou, je potrebné 
sa prihlásiť cez oficiálnu webovú strán-
ku banky a nie cez link, ktorý vám prí-
de emailom. Ak vám prišiel takýto typ 
emailu alebo ste dokonca prešli celým 
procesom, nahláste tieto podvodné 
aktivity čo najskôr banke. Prípadne sú-
časne aj polícii.

Na falošné emaily určite 
nereagujte

» red

V roku 2019 sa konajú voľby prezi-
denta Slovenska, ktorých prvé kolo sa 
uskutoční 16. marca 2019 a prípadné 
druhé kolo 30. marca 2019. To sa usku-
toční, ak v prvom kole volieb ani jeden 
z kandidátov na prezidenta Slovenskej 
republiky nezíska nadpolovičnú väčši-
nu platných hlasov voličov.

Právo voliť - Právo voliť prezidenta 
Slovenskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý má právo voliť do 
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. 
občan Slovenskej republiky, ktorý naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.

Hlasovací preukaz - Volič,  ktorý 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania volieb nebu-
de môcť voliť v mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v  ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o  vydanie hlasovacieho preukazu. 
Obec na základe žiadosti voličovi vydá 
hlasovací preukaz a zo zoznamu voli-
čov ho vyčiarkne s poznámkou o vyda-
ní hlasovacieho preukazu. Hlasovací 
preukaz oprávňuje na zápis do zozna-
mu voličov v  ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací 
preukaz len na ten deň konania volieb 
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý 
volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič 
môže požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o  vydanie hlasovacieho preu-
kazu na prvé i  druhé kolo volieb pre-
zidenta Slovenskej republiky súčasne. 
Táto požiadavka musí byť zo žiadosti 
voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o  vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne, alebo 
poštou. Obec na tieto účely zverejňuje 
na svojom webovom sídle elektronickú 
(e-mailovú) adresu na doručovanie žia-
dostí. Ak obec nemá webové sídlo, zve-
rejní elektronickú adresu na doručova-
nie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o voličovi

číslo domu),

obec doručí hlasovací preukaz (ak je 
odlišná od adresy trvalého pobytu).

Voľba prezidenta 
Slovenskej republiky 

» red
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Viac ako 71% čitateľov patrí 
k najsilnejšej socioekonomickej 
skupine A, B a C.

1 350 000 

420 000

1 500 000

71%
VŠ vzdelaných ľudí
23,8%

SŠ vzdelaných ľudí s maturitou

40,4%
Najčítanejšie periodikum 

 www.regionpress.sk

tlačený náklad

kusov

celkový dosah domácností

čitateľov týždenne 

Podiel čitateľov podľa veku

14 - 24
  rokov 

11,9 %

15,4 %

20,7 %

17,4 %
19,3 %

15,4 %

25 - 34
 rokov 

35 - 44
 rokov 

45-54
 rokov 

55 - 64
rokov 

65 - 79
 rokov 

vek0

5

10

15

20

25

Štruktúra čitateľov podľa pohlavia

44% 

ženy
56%

muži

0,00

REGIONPRESS

9,4%

7%

6% 6%
5% 5%

Plus 7 dní Báječná žena Život Nový Čas
pre ženy

Petit Press
MY noviny

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Zdroj: MML-TGI, SR, 
2.- 3. kvartál 2018, 
čítal posledné vydanie

1

... printové médium s najväčším zásahom na Slovensku

juzová  0907 877 863

sakslová  0907 779 017

Redakcia Košicko

kosicko@regionpress.sk

bezecný  0907 779 011

Hadariová  0905 338 873

Redakcia Prievidzsko

prievidzsko@regionpress.sk

simona pellerová  0905 719 148

svítková anna  0915 780 751
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozcom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 496,90 EUR

Velký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interrié rové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 8.00-17.00

So 8.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE
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Milí priatelia, často dostávam otáz-
ky typu „Keď budete prezident, v 
čom budete iný ako ostatní?“

Sú 2 typy prezidentských kandidá-
tov. Jedným typom sú stranícki repre-
zentanti, ktorí budú vždy počúvať svo-
ju domácu stranu a ani nekandidujú 
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom 
ja nebudem, lebo do volieb idem ne-
závisle a bez akýchkoľvek dohôd 
alebo podpory politických strán. 

Druhým táborom sú takzvaní slnieč-
kári, ktorých nikto pred rokom nepo-
znal a na základe ľúbivých sloganov, 
profesionálnych agentúr a obrovských 
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát 
presahujúcimi plat prezidenta za celé 
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť 
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti. 
Až pri rozhovoroch si občania všim-
nú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú 
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do 
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu 
sudcu poznáte už desiatky rokov a 
moja kampaň je najlacnejšia, bez je-
diného bilboardu. Som samorast. 

Ja, Štefan Harabin, budem iný 
ako ktorýkoľvek prezident predo 
mnou a som iný ako moji dnešní 
protikandidáti. 

Po prvé, vytvorím kanceláriu pre-
zidentských odborníkov pozostáva-
júcich z čestných ľudí a hlavne nepo-
litikov. Spoločne s odborníkmi sa 
budem účastniť každého dôležitého 

zasadnutia vlády, kde v priamom 
prenose budem prísne kontrolovať, 
čo vláda robí. Nebudem tolerovať roz-
krádanie, korupciu a ani amaterizmus. 
Mojím hlavným obsahovým cieľom je 
podpora suverenity Slovenska, tradič-
nej kresťanskej rodiny, hodnôt a práv-
neho štátu.

Po druhé, budem robiť neohlásené 
kontroly všade, kde bude potreba. 
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať, 
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí, 
v nemocniciach budem kontrolovať 
starostlivosť o pacientov a na úradoch 
prístup k občanom. Budem dôsledný a 
neoblomný ako vždy doteraz.

V treťom rade vytvorím osobitnú 
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej kaž-
dý občan bude môcť napísať s pod-
netom na preverenie nepráva, ktoré 
sa mu udialo. Budem tak pomáhať 
občanom domôcť sa spravodlivosti. 
Hlavne budem vždy rozhodovať na 
základe faktov a v súlade so zákonom. 
Nikdy populisticky podľa želania tre-
tích strán.

Pre občanov budem robiť na 
100%, to mi verte.

HARABIN: Váš prezident na 100%

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

100%, to mi verte.

JUDr. Š
obč

n

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
JU

D
r. 

Št
ef

an
 H

ar
ab

in
, B

ra
tis

la
va

   
   

   
 3

3-
00

03
 



PD19-07 strana- 14

14
Hlavu Hore, radíme, kultúra 

14
politická inzercia, kultúra 

zaobsta-   

rával

mal po-   

vinnos

výnos     

z ulože-    
ných      

pe azí

2. as     
tajni ky

rímske  
íslo 49

zamúti, 

zakalí

mužské    
meno

úžitok, 
prospech obsial

inferno    
plame om  

oš ahnú

klapnutím  

zavrel
1. as     
tajni ky

vrecovitý   
obal

zn. auto-   

svie ok    

zn. pre   
abvolt

sulfid      

uránatý    

Oskár     

(dom.)

francúzsky 

fyzik      

(Félix)
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citoslovce  
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pohrozenia
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cesta      
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klub

3. as     
tajni ky !

Mária     

(dom.)

skratka    

pre otrav-  
né látky

Pomôcky: 
Savart,    

PAL, lek,   
via

Na brehu jazera sedí rybár, chytá ryby a pritom 
má na hlave položenú tehlu. Ide okolo mladá 
sle na a ke  to vidí, pýta sa ho:

- Pane, prosím vás, pre o máte na hlave tú 
tehlu?...
- Tak, to vám nemôžem poveda !...

- Ale ve  mi to prezra te!...
- To nemôžem!... To by ste museli ís  so mnou      

na moju chatu, strávi  tam so mnou pekné chvíle   
a potom by som vám to povedal...
Sle na najskôr váhala, ale zvedavos  ju premohla 
a ke  už bolo po tom, tak hovorí:
- Ale teraz mi to už prezra te!...
- Dobre!... Tak, dva mesiace tu chytám ryby           
a ešte som nikdy ni  nechytil,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Výtlky opravujú najmä v noci

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Technické služby mesta 
Prievidza ako správca miest-
nych komunikácií začali opravu 
výtlkov na miestnych komuni-
káciách. Zamestnanci realizujú 
práce predovšetkým počas ve-
černých hodín. 

Spoločnosť Technické služby 
mesta Prievidza začala realizo-
vať opravy výtlkov na miestnych 
komunikáciách v meste Prievidza 
po období zimnej údržby. „S práca-
mi sme začali od prvého možného 
okamihu, ako nám to umožnili po-
veternostné podmienky. Postup-
ne budeme pokračovať aj naďalej 
v čo najväčšej miere, aby sme za-
bezpečili zjazdnosť na miestnych 
komunikáciách aj počas tých-
to zimných mesiacoch,“ hovo-
rí Roman Bartoš z  Technických 
služieb mesta Prievidza.

Výtlky po zimnej údržbe vzni-
kajú na cestných komunikáciách, 
ktoré neprešli rekonštrukciou, 
alebo komplexnou opravou as-
faltových povrchov. „Na týchto 
komunikáciách monitorujeme 
situáciu. Pri opravách sú priorit-

né tie komunikácie, na ktorých je 
zabezpečovaná základná doprav-
ná obslužnosť mesta. V  prípade 
potreby operatívne opravujeme 
výtlky aj na ostatných komuniká-
ciách,“ informuje Bartoš.

Technické služby používa-

jú pri opravách výtlkov metódu 
opráv pomocou infranahrievačov. 
V  minulosti boli opravy v  zime 
realizované aj betónovými vý-
plňami, ktoré však nemali veľkú 
životnosť a  po ich uvoľnení sa 
stávali v  podstate iba nebezpeč-

nými kusmi betónu na vozovke. 
„Z  uvedených dôvodov sme ten-
to druh opráv úplne vypustili zo 
svojho portfólia a  zamerali sme 
sa na technológiu infražiarenia. 
Metóda nevyžaduje žiadne zarezá-
vanie do existujúceho asfaltového 
povrchu. Oprava spočíva v  tom, 
že asfalt v okolí výtlku sa nahreje 
pomocou infražiaričov na vysokú 
teplotu, následne sa povrch naruší 
a výtlk sa vyplní novou asfaltovou 
zmesou. Následne sa výtlk zhut-
ní,“ približuje Bartoš spôsob opráv. 

„Vysoká teplota zaručuje pre-
pojenie medzi starým a  novým 
asfaltom. Výhodou tejto opera-
tívnej metódy opráv je jej dlhšia 
životnosť, možnosť pracovať aj pri 
nižších vonkajších teplotách a aj 
to, že nevznikajú nové škáry, ktoré 
znižujú životnosť opráv. Tento rok 
sme posunuli kvalitu opäť ešte 
o niečo vyššie, pretože túto zimnú 
sezónu sa výhradne používa už iba 
plnohodnotná obaľovaná zmes 
asfaltobetónu, ktorú sme si na-
skladnili počas letných mesiacov 
a nie asfaltový recyklát, ktorý sme 
používali v minulosti,“ dodáva.

platená inzercia
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Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Nástup ASAP

Kontakt:  0917  860  693

zucomsro@gmail.com

PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
na výstavbu

rodinných domov
v Belgicku
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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!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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