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PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!
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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

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
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 Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2,  tel. 0905 471 989

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory  na prenájom - 1. posch.
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Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa 
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.

Cena 600€ + energie T: 0903 538 570
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Predám 
pozemok 

ul. Riečna 1 200m2 
95 000€.

T: 0903 538 570 13
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81

 

SMMP, s. r. o. vyhlasuje sú a  na prenájom priestorov v Meštianskom dome na 
Námestí slobody v Prievidzi. Priestor . 1 pozostáva z troch za sebou idúcich 
obchodných priestorov a zázemia - priestoru na sklad a soc. zariadenia pre 
zamestnancov. Situované sú na prízemí s vchodom od námestia. Výmera 
obchodných priestorov vrátane zázemia je 102,35 m2. K priestoru prislúcha 
podiel na spolo ných priestoroch (soc. zariadenia pre hostí) o výmere 15,12 
m2. Spolu sa prenajíma 117,47 m2.
Cena nájmu je stanovená v minimálnej výške 110 €/m2/rok bez DPH a bez 
energií. Predpokladané náklady na energie sú cca. 550 €/mesiac.

Hodnotené budú nasledovné kritéria:
1. ponúknutá cena za prenájom 1 m2/rok bez DPH,
2. viazaná min. d ka zotrvania v prenajatých priestoroch v rokoch,
3. obchodný zámer (aká prevádzka, príp. aké slu by má záujem uchádza
v uvedených priestoroch poskyto
SMMP, s. r. o. si vyhradzuje právo neprija  adnu ponuku.

Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o.

 Svoje návrhy posielajte do 19.07.2019 do 12:00 e-mailom na adresu konatel@smmpd.sk 
alebo poštou na adresu T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

  Bli šie informácie o spôsobe a nále itostiach cenových ponúk nájdete na web stránke 
spolo nosti www.smmpd.sk, as  Prenájom nebytových priestorov. 13
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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 ...

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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otvára 
KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,

v termíne od 22.7. do 22.8. 2019
Cena za 226 hodinový kurz je 300,00 €

alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných. 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie osobne na adrese: 
Slovenský Červený kríž  
Staničná č.2, Prievidza

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Otázka: Dobrý deň. Pred 2 mesiacmi mi 
zomrel otec. S otcom aj so sestrou som sa 
stretával málo. Žijem v zahraničí. Odkiaľ 
sa dozviem, či mal otec nejaké vkladné 
knižky, nehnuteľnosti, auto? Ďakujem za 
pomoc. 

Odpoveď: Dobrý deň. To či Váš otec mal 
vkladné knižky sa na základe svojho 
zisťovania, resp. dopytovania v bankách 
nezistíte, platí totiž bankové tajomstvo. 
Banka oznámi stav vkladnej knižky a 
bankových účtov len notárovi. Rovnako, pokiaľ sa jedná o autá, 
takúto informáciu možno poskytnúť a oznámiť notárovi. Pokiaľ 
sa jedná o nehnuteľnosti, toto zistíte na stránke katasterpor-
tal.sk - musíte vedieť rodné číslo Vášho nebohého otca. Ktoré-
mu notárovi bol spis pridelený zistíte na stránke Ministerstva 
spravodlivosti SR podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia 
- hľadajte podľa príslušných okresných súdov. Následne podľa 
rozvrhu práce príslušného okresného súdu a dátumu úmrtia 
zistíte meno notára /https://obcan.justice.sk/infosud/-/info-
sud/zoznam/sud/. Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahrani-
čí, by bolo pre Vás najjednoduchšie, aby ste sa dali zastupovať 
v dedičskom konaní nezávislou osobou, napr. advokátom alebo 
inou osobou, aby tento zastupoval Vaše záujmy.   

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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P R I J M E M E 

PREDAVAČKU
do darčekovej predajne 

v Bojniciach
- možnosť TPP, 

- brigádne aj dôchodcovia 
a vysokoškoláčky

- mzda 3,50€/1 hod. + odmeny

T: 0919 142 388
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Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša
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 zatepľovanie plochých striech 
 viac ako 20 ročné skúsenosti
 zrealizovaných viac 

   ako 500 000 m2 striech
www.plochastrecha.eu

0905 807 194

izolácie plochých striech
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226

e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

prevádzka:
Košovská cesta 28, bývalý areál Prima zdroj

971 01 Prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.szm.com
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
72

119
 0

00
2

72
119

01
82

 

PÁLENICA        KARPATY 

T: 0911 520 675
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DAWE – Betón spol.s.r.o.
Doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí od spoločnosti

CRH (Slovensko) a.s., prevádzka Prievidza, Košovská cesta 25.

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3

Autodomiešavač objem 7m3.
Kontakt doprava: 

0918 116 821, 0905 158 820, 0902 238 111
www.dawebeton.sk 72
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0905 473 845 72
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01
74
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ. T: 
0908 205 521
» CZ 175 Jawa 250, 350, Pio-
nier, Stadion, Mustang, Sim-
son. Kúpim tieto motorky. T: 
0915 215 406
» Kúpim CZ 175 skúter alebo 
starú JAWU aj bez papierov. 
T: 0904 527 918

byty/predaj 3
» Predám 3 izbový byt v 
centre Handlovej. Info: 
0908 925 470

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim 1-2izb. byt v PD. RK 
nevolať! T: 0905 875 338

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
» 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 tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Hodinový manžel .T: 0919 
328 223

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako murár, 
maliar ,strážnik . T: 0949 812 
164

zoznamka 16
» 39 ročná žena hľadá 
muža na vážne zoznáme-
nie.T: 0951 232 120
» Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel. číslo 0918 256 367
» Sympatická 54 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. T: 
0944 724 181

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?
Návod nájdete na strane 4.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

tel.:
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Milan Bielik.

„Prešlo 20 rokov, ale srdce stále bolí 
a zabudnúť na teba nedovolí... 

Len ten, kto stratil koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.“ 

Dňa 6. júla 2019 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec, brat, švagor a kamarát

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

  Smútiaca rodina.
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pani Drahomíra Duchoňová. 

 Dňa 5.7.2019 si pripomíname 
1. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustila naša drahá mama, 
manželka, dcéra a sestra

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

   Smútiaca rodina. 
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Helenou Machovou, rod. Málikovou,

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s našou drahou zosnulou

ktorá nás navždy opustila dňa 21.6.2019 vo veku 71 rokov.  
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými sa snažili zmierniť našu bolesť.
Naše veľké poďakovanie patrí sestričkám z mobilného hospicu Sv. Lujzy, ktoré nám 

veľmi pomohli pri opatere v posledných dňoch života našej milovanej mamičky. 
  ...ĎAKUJEME! Manžel Štefan a dcéry Evka a Gabika.
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pán Pavol Tomášik

 Dňa 4.7.2019 by sa bol dožil 90 rokov

z Prievidze. 
S láskou a úctou spomína najbližšia rodina. 

  Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
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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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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

SLUŽBY
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KÚPELE BOJNICE

AUTOCAMPING BOJNICE -
INFORMÁCIA

Pre prípad, že mesto Bojnice sa rozhodne vložiť svoj majetok - Autocamping (bez 
pozemku) do spoločného podniku  Kúpele Bojnice, a.s., je potrebné občanov upo-
zorniť, že vložením tohto majetku sa mestu zvýši podiel v spoločnom podniku 
Kúpeľov Bojnice, a tým ostane mesto spoluvlastníkom svojho majetku. 

Kúpele Bojnice zaslali dňa 8.4.2019 mestu Bojnice konkrétnu a záväznú ponuku. 
Mestské zastupiteľstvo túto ponuku prerokovalo dňa 30.5.2019, s nasledovným 
výsledkom: 
Mestské zastupiteľstvo akceptovalo ponuku Kúpeľov Bojnice a odsúhlasilo ten-
to model počtom hlasov 7 za, 4 proti. 

Napriek tejto skutočnosti primátor mesta Bojnice toto uznesenie nepodpísal. 

Dôsledkom týchto skutočností je, že bod 3 z ponuky Kúpeľov Bojnice na plnenie 
voči mestu Bojnice - kúpanie obyvateľov mesta Bojnice s 50% zľavou na kúpa-
lisku Čajka, sa dňom 1.7.2019 ruší. 

Dňa 20.6.2019                                       Ing. Slavomír Eliaš, Kúpele Bojnice, a.s.

platená inzercia
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KÚPELE BOJNICE, a.s., 972 01 Bojnice
Tel.: 00421 46 511 6116  Fax: 00421 46 5430026

www.kupele-bojnice.sk, e-mail: marketing@kupele-bojnice.sk 

Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva
Mesto Bojnice

Sládkovičova 1/176
972 01  Bojnice

Bojnice, 8.4.2019

Vec: Ponuka Kúpeľov Bojnice na plnenie voči mestu Bojnice pre prípad, že mesto 
Bojnice poskytne Autocamping formou vloženia kapitálu do spoločnej firmy – 
aktualizácia

1) 75.000 eur - vklad mestu
2) 15.000 eur - podpora športu po dobu 12 rokov. 
3) Kúpanie obyvateľov mesta Bojnice - 50% zľava na kúpalisko Čajka, dôchodcovia mesta 
Bojnice aj do bazénov v Kúpeľoch Bojnice, a.s. Zľava v danej chvíli predstavuje cca 60.000 
eur ročne. 
4) Investičný vstup vo výške 14 miliónov Eur na výstavbu veže a príslušenstva, čo prinesie 
zvýšenie návštevnosti mesta Bojnice o cca 200 - 250 tisíc návštevníkov. 
5) Investícia vo výške cca 25 miliónov Eur na vybudovanie klimatických kúpeľov, z čoho 
príjem pre mesto pri obsluhe 75% a o kapacite 300 lôžok predstavuje na dani z ubytova-
nia cca 80.000 Eur ročne. 
6) Príjem pre mesto z daní z nehnuteľnosti.
7) Plavecký výcvik pre ZŠ s MŠ Bojnice v bazénoch Kúpeľov Bojnice, a.s.
8) Ponúkame zrealizovať resp. uhradiť rekonštrukciu Kúpeľnej ulice v prípade, že p. Cipov 
bude súhlasiť s napojením úžitkovej vody na vrty, ktoré sú v našom vlastníctve, v priesto-
re jeho pozemkov v hodnote 150.000 Eur. 
9) V prípade, že mesto Bojnice prenajme, alebo odpredá priestor Autocampingu inej oso-
be, priestor Vyhliadkovej veže bude zo strany Autocampingu uzavretý. 

Športovci mesta a ZŠ s MŠ Bojnice sa zaviažu zorganizovať brigády v areáli Kúpeľov Bojni-
ce, a.s., alebo Kúpaliska Čajky, ako aj hrabanie lístia, alebo iné dostupné pomocné práce, 
po dohode s vedením Kúpeľov Bojnice, a.s. 

S pozdravom
                                                                 Ing. Slavomír Eliaš
                                                                    predseda predstavenstva
                                Kúpele Bojnice, a. s. 

Na vedomie: 
Primátor mesta Bojnice, zástupca primátora, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského 
zastupiteľstva  

platená inzercia
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platená inzerciaUZNESENIE č. 159/2019
Mestské zastupiteľstvo 
A/ berie na vedomie 
poslanecký návrh Mgr. Jozef Barborku vložiť nehnuteľný majetok mesta nachádzajúci sa v areáli Au-
tocampingu Bojnice ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpi-
su v zmysle VZN 3/2015, článok 3, odst. 1.b; 
 
B/ schvaľuje 
nepeňažný vklad mesta Bojnice do základného imania spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s. Bojnice, pred-
metom vkladu bude nehnuteľný majetok mesta nachádzajúci sa v areáli Autocampingu Bojnice; 
 
C/ žiada primátora mesta 
o vypracovanie a predloženie podkladov potrebných ku vkladu majetku na rokovanie MsZ v júni 2019.  
 
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11 
Počet prítomných poslancov: 11 
 
Za: 7 
Proti: 4 
Zdržal sa: 0 
Ospravedlnený: 0 

Primátorom pozastavenie výkonu uznesenia č. 159/2019 v zmysle § 13, 
odst. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zdroj:www.Bojnice.sk

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

30g 

BIODERMA NODE DS 
125ml 1+1 - upokojujúci šampón 
na vlasy a pokožku hlavy s 
problematikou vážnejších stavov 
pretrvávajúcich lupín, sprevádzaných 
svrbením

PANADOL NOVUM 48tbl -  liek 
obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti 
aj horúčke, na zmiernenie miernej až 
stredne silnej bolesti, napríklad pri bolesti 
hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov, 
bolesti pri menštruácií

VICHY MINERAL 89 50ml - posilňujúci a 
vypĺňajúci hyaluron booster. Kombinácia 
mineralizujúcej termálnej vody s obsahom 89% a 
kyseliny hyalurónovej, posilňuje kožnú bariéru, 
udržiava hydratáciu 
v pokožke

DRICLOR 20ml - antiperspirant, 
ovplyvňuje nadmerné potenie, vytvára 
gélový uzáver vo vývode potnej žľazy, čím 
zabraňuje vylučovaniu potu v mieste 
aplikácie, po niekoľkých týždňoch 
používania sa nadmerná potenie 
zmierni, používa sa na všetky typy 
kože a na miesta, kde sa bežne 
aplikujú antiperspiranty, 
najmä podpazušie ruky 
a nohy.

Fenistil gel - rýchla a účinná úľava 
pre svrbivú podráždenú pokožku 
rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, 
uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, 
povrchové popáleniny, 
žihľavka. Forma gélu 
má chladivý účinok. 
Liek obsahuje 
dimetindénmaleinát. 
Liek na vonkajšie 
použitie.

6,25€
7,03€

30tbl

9,21€
10,24€

ENDIEX - 12 tvrdých kapsúl 
- zastavuje hnačku tak, že zneškodní 
baktérie, ktoré hnačku vyvolali, 
vhodný aj na liečbu hnačky 
cestovateľov, obsahuje liek 
nifuroxazid, liek na vnútorné 
použitie SANORIN 0,5 ‰ 10ml  - liek spôsobuje 

zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo 
vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu 
hlienov z nosa, prínosových dutín a trubice spájajúcej 
stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa 
umožní voľné dýchanie nosom. Liek sa používa ako 
nosová instilácia u detí od 2 rokov a môžu ho používať 
dospievajúci a dospelí

6,00€
6,72€

12tbl 3,66€
4,16€

1,36€
2,71€

8,82€
9,80€

50g 2,19€
4,38€

17,78€

Široký vyber 
ortopedickej obuvi

17,84€
21,84€

VICHY RADA 
NEOVADIOL 
ZĽAVA - 4€ 

na jednotlivé 
produkty
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24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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KVETINÁRSTVO
najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi, 

Mariánska 39

UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ ŤAŽKÉ VENCE, 
KAHANCE, KYTICE atď Z MESTA,

NAKÚPTE POHODLNE U NÁS!
info: 0905 649 969

otvorené 7 dní v týždni (č
le

n 
sk

up
in

y 
Lio

ne
ss

/m
yW

or
ld

)

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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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  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ AKCIA
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

3
2
-0
0
2
4
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Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. 
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny 
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty   

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

     
    

    
    

  

Práca
v Rakúsku

  fo: 0905 917 308
Mahax Slovakia, s.r.o.

4
5
-0
0
0
8

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 
vyhlasuje obchodné verejné súťaže.

1) Predmet opakovanej obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, vedená 
na LV č. 1: 
stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste 6 a 
6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na pozemku 
parcela registra C KN č. 7809/23, zastavané plochy  a nádvoria s vý-
merou 1382 m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej 
šachty, prípojky nn,  spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - 
stožiarov a kábelovej prípojky

  
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
kúpnej zmluvy:

1. účel využitia:  v súlade s územným plánom mesta Prievidza,
2. kúpna cena –  minimálne vo výške  745 600 € (80 % z pôvodnej 
ceny),
3. termín úhrady kúpnej ceny –  do 15 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy,
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a 
povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom bytov.

2) Predmet opätovnej obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. 

ú. Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stav-
by „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre 
peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery  32,70 m2 . Nebytové priestory 
sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepo-
jenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského). 
 
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
nájomnej zmluvy:

1. účel využitia: podnikateľské účely, 
2. nájomné: minimálne 72,00 €/m²/rok, 
3. úhrada nájomného: mesačne,
4. úhrada nákladov za  energie na základe splátkového kalendára, 
5. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,   
6. povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie 
o energetickej certifikácii v lehote  do 30 dní od uzatvorenia 
nájomnej zmluvy.                            

                             
Termín  na  predkladanie  súťažných  návrhov uvedených končí 

dňa 02.08.2019 o 12.00 hod. Úplné znenie vyhlásení obchodných 
verejných súťaží vrátane úplného znenia podmienok a  vzorov sú-
ťažných návrhov kúpnych a nájomných zmlúv sú zverejnené na 
úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídle mesta www.
prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mes-
ta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel. 
046/5179519,-518, e- mail: pravne@prievidza.sk. 

Obchodné verejné súťaže

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Odbor školstva a starostlivosti o občana, 
Oddelenie správy a ekonomiky školstva, vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie pracovného  miesta Referent pre rozpočet a financie.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvis-
losti s obsadzovaným miestom:

-
hodou

-
-

ní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

-
lenie, odolnosť voči stresu

Zoznam požadovaných  dokladov:

-

o zmene a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v 
zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza

Informácie pre uchádzača:
Pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventa školy. 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie re-
ferent pre rozpočet a financie – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne 
najneskôr do 17.7.2019  na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 
14, 971 01 Prievidza.

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky 
budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
Predpokladaný nástup do práce je od 1.9.2019 alebo dohodou.

Mesto Prievidza, Kancelária primátorky, vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie pracovnej pozície: Právnik.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvis-
losti s obsadzovanou pracovnou pozíciou:

-

a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, logické myslenie, 
odolnosť voči stresu

Zoznam požadovaných dokladov:

-

o zmene a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v 
zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza

Informácie pre uchádzača:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie práv-
nik – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 31.7.2019 na adresu: 
Mestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza.

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky 
budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Termín nástupu dohodou.

Voľné pracovné miesto 
- Referent pre rozpočet a financie

Voľné pracovné miesto 
- Právnik
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €

32
-0
07
7

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

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 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537

0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

8
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_
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 

VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 

VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku

72
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www.konstrukter.sk
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Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku0905 719 148
0915 780 751

PONUKA, 
KTORÁ SA OPLATÍ!

449,-€
za sumu

za túto veľkosť 

inzerátu do 

celého Slovenska
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 PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832    

KOBERCE

VINYL (PVC+LVT)

LAMINÁTOVÉ 

   PODLAHY

ZÁCLONY

TAPETY

€/rolka

6,49

Tapeta Summer Garden

€od9,49
€/m2

5,99
€/m2

3,99

€
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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)

PRIEVIDZSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)

03
118

02
17

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
OB

YČ
AJ

NÍ
 ĽU

DI
A 

a 
ne

zá
vi

sl
é 

os
ob

no
st

i (
OĽ

AN
O)

, Z
ám

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7

Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

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

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interiérové 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 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE
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...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.
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V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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Nie je ješitnosť, ale samoľúbosť.
Nie je krabica, ale škatuľa.
Nie kasa, ale pokladnica.

Slovenčina naša

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk 

0905 719 148, 0915 780 751 

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 148 
0915 780 751
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