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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

O úcte i neúcte
Úcta je uznanie vážnosti, autority nich zjavne nepodstatnými občanmi
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávteda do istej miery aj akceptácia.
no okrem iného do redakcie napísal, ciNaopak, neúcta je iba tak nanajvýš tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
prejavom samoudelenej si nadradenos- reči je poznať na každom z nás denne,
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa podľa ochoty naučiť sa správne spinejakými inými záujmami a hodnota- sovne rozprávať, je možné aj povedaťmi, ako tými vlastnými. Okrem iného vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba ský, ale ťažko môže byť niekto presloschopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča- venský, ak neovláda alebo si nechráni
kať od politikov egoistov a kariéristov, spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a študoval na slovenských školách) - k
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť tomu je potrebné viac námahy ako len
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
im moc iba prepožičal, určite nie však o úrovni poznania jazyka. Platí to o
bez výhrad daroval. To je totiž princíp spoločenskej úrovni ako takej, je to o
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a sebe samým. Takže, ako z
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz- toho von? Jednoducho –
počtu, teda, z nášho spoločného ma- uznávať vážnosť, niekojetku. Ale to by museli mať najskôr úctu ho prirodzenú autoritu a
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú hodnoty čohokoľvek čo
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na- hodnoty má.
vzájom medzi politickými stranami, k
Nech sa vám
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, darí – s úctou
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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T: 0905 830 182
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právnik radí / reality, služby

PRIEVIDZSKO Zmena mena alebo priezviska

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

V prípade druhej kategórie zmien
mena alebo priezviska musí fyzická
osoba požiadať o povolenie príslušný
okresný úrad podľa svojho trvalého,
prípadne posledného trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Zmenu
mena alebo zmenu priezviska môže
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

131190002

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

Odpoveď: Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nereš-

pektuje súdom určenú výšku výživného a teda platí
nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať
najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné
priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný
orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením
na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie).
Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov
v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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 uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Otázka: Dobrý deň, chcela som
sa informovať: Môj bývalý manžel
má súdom určené výživné na našu
dcérku 80€ mesačne. Platí mi síce
pravidelne, každý mesiac, ale len
30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som
mala postupovať? Za odpoveď vopred ďakujem.

131190234

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

V prípade fyzickej osoby, u ktorej
prebieha zmena pohlavia, okresný
úrad povolí používať neutrálne meno
a priezvisko, ak podá žiadosť a priloží k nej aj potvrdenie zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom liečba prebieha.
Na zápis zmeny mena alebo zmeny
priezviska je príslušný matričný úrad,
v ktorého matrike je zapísané meno
alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena
mena alebo priezviska týka. Zmena
mena a priezviska podlieha poplatkovej povinnosti okrem prípadov presne
vymedzených zákonom, kedy je zápis
zmeny oslobodený od poplatku.

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

Vám ponúka:
- prenájom voűných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
Mesaēná výška nájomného:
1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)
- prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
- inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámoēnícke práce

131190006

INZERCIA

To však neznamená, že meno alebo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré
nie je potrebné povolenie a zmeny, na
ktoré je potrebné povolenie príslušného úradu. Povolenie na zmenu mena
a priezviska sa nevyžaduje napríklad
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného
mena na jeho slovenský ekvivalent,
zmenu mena a priezviska dieťaťa po
jeho právoplatnom osvojení, zmenu
mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po rozvode
manželstva ako aj pri ďalších situáciách uvedených v zákone. Zmena mena
alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko
ide, alebo jej zákonného zástupcu.

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

V prípade potreby bliǎších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.
SMMP, s. r. o. vyhlasuje súħaŀ na prenájom priestorov v Meštianskom dome na
Námestí slobody v Prievidzi. Priestor Ï. 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 spoloÏných 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.

131190011

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť
fyzickej osoby na zmenu mena alebo
priezviska z hľadiska toho, či sú splnené dôvody, ktoré sú hodné osobitného
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpore so zákonom.

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory
v Handlovej o výmere 15 m2 a 18 m2.

Hodnotené budú nasledovné kritéria:
1. ponúknutá cena za prenájom 1 m2/rok bez DPH,
2. viazaná min. düŀka zotrvania v prenajatých priestoroch v rokoch,
3. obchodný zámer (aká prevádzka, príp. aké sluŀby má záujem uchádzaÏ
v uvedených priestoroch poskytoYDħ 
SMMP, s. r. o. si vyhradzuje právo neprijaħ ŀLadnu ponuku.
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
Bliŀšie informácie o spôsobe a náleŀitostiach cenových ponúk nájdete na web stránke
spoloÏnosti www.smmpd.sk, Ïasħ Prenájom nebytových priestorov.
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

131190300

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Meno a priezvisko už od nepamäti
predstavujú najdôležitejšie identifikačné znaky, ktoré nás celý život
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, každý musí mať meno a priezvisko.

131190222

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190286

Redakcia:
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zdravie / služby

MIND diéta
MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:
10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

EXTRA

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
VICHY RADA
NEOVADIOL
ZĽAVA - 4€
na jednotlivé
produkty

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

VICHY MINERAL 89 50ml - posilňujúci a

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
30tbl

9,80€

8,82€

Široký vyber
ortopedickej obuvi

2,91€

6,56€

5,90€

6,00€

dvoch liečiv – paracetamolu a kofeínu, ktoré
sú účinné proti bolesti a horúčke. Liek je
vhodný na zmiernenie bolesti hlavy, migréne,
bolesti chrbta, zubov a bolesti pri
menštruácii. Liek tiež zmierňuje príznaky
chrípky a prechladnutia ako sú bolesti svalov,
kĺbov, bolesť v hrdle, a znižuje horúčku

5,81€

17,84€

6,72€

PANDOL EXTRA NOVUM 500MG/
65MG 48tbl - liek obsahuje kombináciu

17,78€

4,16€

12tbl

DEVIT kvapky 20ml -

3,66€

výživový doplnok, olejová
suspenzia s obsahom
vitamínu D3 (cholekalciferol) s
dávkovačom

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
10,24€
použitie.

50g
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DEVIT DIRECT
10 000 IU
sprej 6ml -

7,03€

6,25€
13,29€

12,29€

výživový doplnok,
suspenzia s
prírodným MCT
olejom v spreji.
Obsahuje 10 000 IU
vitamínu D3 (0.25g)
v každej dávke

131190013

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.

vypĺňajúci hyaluron booster. Kombinácia
mineralizujúcej termálnej vody s obsahom 89% a
kyseliny hyalurónovej, posilňuje kožnú bariéru,
udržiava hydratáciu
v pokožke
21,84€

4
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02 AUTO-MOTO /2iné
auto-moto/iné
» Kúpim staré mopedy,
Pionier, Babeta, Stadion, aj
diely. tel. 0949 154 017
03 BYTY / predaj3
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11a pozemok, všetky IS
cena 130 000 €. Tel. 0903
987 831
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6

» Predam zahradku v
Dubnici 7000 EUR. T: 0903
132 399

07 REALITY /7 iné
reality/iné
» Kúpim 1-izb. byt v PD. T.
0905 275 776
08 STAVBA 8
stavba
» Kúpim haki lešenie T:
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť,
korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905
925 991

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

67$9(%122%&+2'1¢632/2ï126ė
MQORNGVPÁTGCNK\ÁEKCUVCXGDPÝEJRTÁE
UVCXDCTQFKPPÝEJCD[VQXÝEJFQOQX
RQMNÁFMC\ÁOMQXGLFNCëD[
\CVGRąQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCPÝOKU[UVÉOCOK
\GOPÉXÝMQRQXÉRTÁEG,%$
FQRTCXC6CVTC.KC\
RTGPÁLQOHCUÁFPGJQNGzGPKC

tel.:
GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

Chcete

131190268

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Bohaté prázdniny

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

Občianska
riadková
inzercia

» Jozef Bednár
aCn slovensko

24 nových moderných
dekorov

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
12 DEŤOM12
deťom

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje T: 0904
134 080
» Kúpim staré hodinky,
strieborné mince, československé bankovky. Tel:
0905 767 777
» Kúpim staré Primky,
iné mechanické hodinky
a strieborné mince. Tel:
0905 767 777
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 13.

09-31

16 ZOZNAMKA16
zoznamka
» Volám sa Gitka, mám
63 rokov, som plnoštíhlej
postavy. Hľadám priateľa
do 65rokov. Handlová a
okolie. T: 0949 686 356

PD19-28 strana-

4

131190003

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

721190105

131190008

5
služby, domáCnosť, stavba

0905 473 845

721190174

T:0948 975 710

131190016

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

131190005

E+G STAV s.r.o.

PÁLENICA

KARPATY

6(%('5$ä,(T: 0911 520 675
REMHGQiYN\SUHGDMRYRFLDNYDVRY

721190182

721190172

YRĐQpWHUPtQ\SiOHQLD

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
131190012

721190001

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Kvetinárstvo
v OD PRIOR - suterén

T:

131190016

umelé, náhrobné, živé

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

PD19-28 strana-
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721190132

131190089

DAWE – Betón spol.s.r.o.

6
naši nevidiaCi / spomíname, služby

Fotosúťaž Cesta svetla 2019
môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Dňa 9.7.2019 sme si pripomenuli
5. výročie, kedy nás navždy opustil

pán Eduard Gombarčík

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
Výsledky súťaže budú zverejnené na
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
nutých alebo fenoménu svetla.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
mi pošle do 30. 9. 2019.
Podrobné podmienky súťaže i PriDo jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS

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

„Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek,
ktorý odišiel navždy, nám chýba.“

Dňa 14. júla 2019 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
pán Milan Válek.

Ďakuje manželka, dcéry, syn a vnuci.

Dňa 17.7.2019 uplynie smutných 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec

UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ ŤAŽKÉ VENCE,
KAHANCE, KYTICE atď Z MESTA,
NAKÚPTE POHODLNE U NÁS!

info: 0905 649 969

pán Ján Peniaško

otvorené 7 dní v týždni

z Prievidze.
131190295

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, dcéry Lubka, Evka
a syn Janko s rodinami.

V týchto dňoch si pripomíname
5. výročie úmrtia našich rodičov

Anny a Vincenta Havranových
z Bojníc.

131190297

S láskou a úctou spomína dcéra Alena
a syn Vladimír s rodinami.

PD19-28 strana-
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131190272

KVETINÁRSTVO

najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi,
Mariánska 39

Kto ste ich poznali, venujte im spomienku spolu s nami.

131190248

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

„Po krátkych cestách chodili sme spolu,
na ďalekú cestu odišiel si sám ...“

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

131190264

S láskou a úctou spomína celá rodina.

(člen skupiny Lioness/myWorld)

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

131190308

7
zverineC
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131190239

8
relax, kultúra
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zamestnanie, služby

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

131190010

721190011

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190245

131190293

0948 109 195

36-0006

47-019

Nástup IHNEĎ!

TU MOHOL BYŤ
VÁŠ INZERÁT

PD19-28 strana-
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0905 719 148, 0915 780 751
9

75-06-3

prievidzsko@regionpress.sk
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kultúra / domáCnosť

Kto je ďalší?
Nechce sa nám uveriť, že Internet
môže byť aj nebezpečné miesto.
Možno uveríme, keď uvidíme nový
slovenský film s názvom „Kto je
ďalší?“.

život. Film otvára aj umlčanú tému sexuálneho zneužívania detí. Hovorme o
týchto témach nahlas!

Premiéra už čoskoro

Originálna snímka vyrozprávaná
jazykom dnešnej generácie pochádza
z pera režiséra Mira Drobného, ktorý
stojí za mimoriadne úspešným filmom
o slovenskom rapovom fenoméne „Rytmus, sídliskový sen“. Premiéra filmu „Kto je ďalší?“ je naplánovaná na 22.
augusta a do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Bontonfilm, no už teraz
sa film teší mimoriadnym úspechom.
Kritické filmové oko festivalov nadchla Zábery z nakrúcania
aktuálnosť a jedinečnosť tém, ktorým sa
sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba
film venuje.
je univerzálnym jazykom a že cez ňu
vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až
Excelentná hudba
Hudobne sa na filme podieľali spe- príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam,
váčka Celeste Buckingham, slovenská že ľudia sa po vzhliadnutí tohto filmu
raperka Aless Caparelli, britský spevák zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si
Liam Adams či americká hviezda, ktorá možno niečím podobným prešli, alebo
má na konte aj niekoľko nominácií na prechádzajú, a nebudú ich za to súdiť,
Grammy, Demi Lovato. Prvý soundtrack ale práve naopak, im budú oporou,“
priniesla obľúbená speváčka Celeste povedala o spolupráci na filme „Kto je
Herec Peter Brajerčík foto produkcia Buckingham, ktorej skladba „Go Away“ ďalší?“ speváčka Celeste Buckingham.
sa ocitla aj v americkom hudobnom
ďalší. Doba internetu nás totiž privádza rebríčku Bilboard. Emotívny song s ná- Svetové hviezdy
na tenký ľad života a smrti. Tak, ako zvom #Voiceless je jej osobnou výpoveV hereckých úlohách sa môžeme tešiť
to hovorí slogan filmu, stať sa to môže ďou a aj preto sa Celeste Buckingham na vynikajúceho herca Petra Brajerčíkaždému a každý z nás je ohrozený. Pre rozhodla participovať na tomto filme. ka, autorku jedného zo soundtrackov „lajky“ na sociálnych sieťach je dnešná „Mám osobné skúsenosti, ktoré sú po- Aless Caparelli, no objavia sa aj hviezdy
generácia ochotná riskovať vlastný dobné tým z filmu, čo sa týka príbehu svetového formátu. Napríklad charizJe inšpirovaný skutočnými udalosťami z rôznych kontinentov rozpráva o
kontroverzných témach, o ktorých musíme hovoriť, lebo nikdy nevieme, kto je

foto produkcia
matický Brian Caspe z Californie, modelka Angela Nikolau, ktorá rada lozí
po najvyšších budovách sveta, či mladí
ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov,
Vitaliy Raskalov venujúci sa tiež nebezpečnej zábavke lozenia po vysokánskych budovách.

Nielen premietanie

Filmové projekcie by mali sprevádzať
aj rozhovory s tvorcami, režisérom, hudobníkmi či hercami. Produkcia oslovila tiež odborníkov na duševné zdravie,
ktorí nám vysvetlia, ako sa brániť sexuálnym útokom či psychickému nátlaku
na Internete. Tieto témy sú u nás síce
nateraz tabuizované, ale o to je dôležired
tejšie o nich hovoriť.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

65-098

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751
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Na návšteve u Margity
Horúci júl nás pozýva nielen k vode a
na kúpaliská, ale aj na letné púte, ktorých je v júli naozaj „požehnane“.
K tej prvej – na sviatok sv. Cyrila a
Metoda – sa pridali aj štátni predstavitelia, keďže obaja svätci sú nositeľmi
slova Božieho a kultúrneho či literárneho zároveň. Tá ďalšia púť na Levočskú
horu je zas vernou pripomienkou na
časy zakázané, na časy odvahy postaviť sa proti bezbožnému režimu. No
existujú i miesta menej frekventované,
romantické, ktoré dýchajú dávnou históriou …
Z dedinky Kopčany zabočíte vľavo
na úzku cestičku. Tá vás povedie pomedzi polia s kombajnami v v plnom prúde
žatvy. Pred vami sa naraz rozvinie obrovská lúka, na nej utešený kamenný
kostolík, vedľa stará košatá lipa. Vznik
stavby siaha až do Veľkej Moravy. Preto tu každý rok domáci slávia cyrilometodské oslavy. No pripomínajú si aj
patrónku kostola svätú ženu Margitu
Antiochijskú. Presne pred rokom 20.
júla sa tu konala púť s jej relikviami,
ktorá viedla z Olomouca cez Velehrad,
Kopčany až do rakúskeho Marcheggu.
Akoby chcela spojiť tri národy v jedinej
myšlienke. Akej? Margita Antiochijská
v ranokresťanských časoch odolávala

mocichtivosti vládcu a s odvahou sa
mu postavila. Pravdu nevymenila za
nijaké výhody. Napokon za ňu položila
aj život.
Margita z Kopčian dnes znova ožíva.
Lákadlá doby totiž pretrvávajú, hoci v
aktualizovanej podobe. Moc, funkcia,
postavenie, vlastná dôležitosť prerastajú naše životy, kým my si myslíme, že
patria do minulých storočí. Aj útoky na
ženu, podobne ako na Margitu, zostávajú. Má zneužiť svoje postavenie, alebo zostať verná svojej dôstojnosti?
Margita Antiochijská je v životopisoch svätých uctievaná ako patrónka
žien, ktoré sa ocitajú v ťažkej životnej situácii, patrónka rodičiek a núdznych. A
vieme, že človek môže okrem hmotnej
biedy trieť aj tú duchovnú. Všetci, ktorí
sa nachádzajú v náročnej dileme rozhodovania, ktorým sa ozýva svedomie, či
sa majú vzoprieť alebo podľahnúť , sú
takpovediac pod „paľbou“ jej pomoci.
Ak ste si teda ešte neurčili plán na
leto, nevytýčili trasu na peší či bicyklový výlet, skúste zájsť smerom na Senicu
do Kopčian, odbočiť doľava na úzku
cestičku a zostať v súkromí v tichu s
Margitou. S pohľadom upretým na veľkomoravský kostolík …

» Mária Raučinová, Fórum života

45-0051

47-013

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.
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Slovenské prírodné poklady

Národné parky Slovenska v sebe ukrývajú to najkrajšie a najdrahšie, čo na
Slovensku existuje. Jeden ako druhý sú
krásnym bohatstvom našej slovenskej
kultúry a prírody. Ich bohatstvo sa nachádza nie len v pôde či vo vzduchu ale
aj v srdciach obyvateľstva týchto lokalít.
S prekrásnou prírodou je spojená, samozrejme, aj jej ochrana a práve na tento účel vznikli národné parky, ktoré sa
starajú o naše spoločné prírodné dedičstvo. Parky zoraďujeme v nasledujúcom
prehľade od najväčšieho po najmenší.

Tatranský národný park

Národný park Veľká Fatra

Západným susedom NaPaNTu a najmladším je Národný park Veľká Fatra.
Park je zaujímavý nielen kvôli možnostiam pešej túry, no v okolí sú aj miesta
so zaujímavým turistickým významom,
ako napríklad skanzen Vlkolínec. Územie je dôležité aj z hľadiska vodného
hospodárstva a zásob pitnej vody.

Národný park Slovenský Kras

Slovenský Kras môžeme nájsť na juhu
Slovenska v pohraničnej oblasti okolo
Rožňavy. Patrí medzi najväčšie krasové
oblasti v strednej Európe a ponúka veľmi veľké množstvo jaskýň a priepastí.
Miestna príroda ponúka veľmi pekné
výhľady z vrchov kopcov a rôzne, veľmi
zaujímavé skalné útvary.

Národný park Poloniny

Najvýchodnejší národný park nájdeme na území, ktoré susedí s Poľskom
a Ukrajinou. Hornatý reliéf je známy
pre svoje nádherné a človekom nateraz
nepoškodené bukové pralesy. Poloninami sa označjú nezalesnené oblasti v
NP - horské lúky. V oblasti sa vyskytujú
viaceré vzácne rastliny a živočíchy, dokonca je tu vo voľnej prírode aj zubor
hrivnatý.

Zdroj: archív red

Pieninský národný park
na Slovensku. V parku sa nachádza
vrch Veľký Rozsutec, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na
Slovensku. Kopcovitý reliéf vytvoril
podmienky pre rôznorodú vegetáciu
a bohatú živočíšnu populáciu. Nachádzajú sa tu mnohé známe turistické
ciele, napríklad Jánošíkove diery pri
Terchovej.

Najväčší a najstarší národný park u
Národný park Muránska Planina
nás netreba podrobnejšie predstavoNa východnej strane NaPaNTu môževať. Vďaka svojej rozlohe a polohe v
me nájsť relatívne mladý národný park
Tatrách ponúka národný park veľmi
Muránska Planina. Park sa rozprestiera
veľké množstvo atrakcií. Okrem tuv Slovenkom Rudohorí a to zaručuje, že
ristiky (600km chodníkov) tu je veľa
žiaden návštevník nezostane sklamaný.
možností aj pre lyžiarov, skialpinistov,
Všadeprítomné výsledky krasových jahorolezcov, či fotografov. Ako turisticvov a bohatá fauna a flóra sú pre mnoká destinácia disponuje veľkým množ- Národný park Malá Fatra
hých veľkým lákadlom. Nachádza sa tu
stvom reštauračných a ubytovacích
Severovýchodne od Martina sa na- až 300km značených chodníkov a náučzariadení.
chádza štvrtý najstarší národný park ných trás.

Národný park Slovenský Raj

Národný park na Spiši je dobre známy mnohým turistom, ale aj cyklistom.
Môžeme tu nájsť trasy každého typu rovinaté, kopcovité, náročné, ľahké, po
lesných cestičkách, no i trasy zjazdné
na bicykli. Navštíviť môžeme Dobšinskú
ľadovú jaskyňu, či viacero vodopádov.
V okolitých obciach je množstvo ubytovacích i reštauračných prevádzok.

Pieninský národný park

Je najmenší, no o to krajší. Leží pri
hraniciach s Poľskom na prielome rieky
Dunajec okolo ktorej sa národný park
tiahne. Práve rieka je najväčším miestnym lákadlom, na ktorej sa konajú splavy - na pltiach alebo na raftoch. Atmosféru Zamaguria vám priblížia Gorali v
krojoch a miestna architektúra.
red

www.zaluzie-hudec.szm.com

0905 492 435
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Aj keď teraz, kto nebol na dovolenke konkrétne na Bali, ako keby
spoločensky ani neexistoval, dovoľujeme si upozorniť na nádheru,
ktorú máme na Slovensku takpovediac pod nosom a vie sa o tom v
celom šírom svete, akurát, v kruhoch našich snobov nie.
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STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Minulý týždeň nárnej komisie, podľa ktorej sa dopussa predstaviteľom til podvodného konania a mal by byť
hnutia OBYČAJNÍ zbavený funkcie.
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽAVďaka tlaku tieňového ministra
NO) podarili dva vnútra za OĽANO Gábora Grendela
veľké úspechy.
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SLUŽBY
NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
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hlavu hore,
radíme, kultúra
mesto
prievidza

PRIEVIDZSKO
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platená inzercia
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mesto prievidza
platená inzercia

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE
Rozhovor s Ing. Stanislavom Voskárom,
odborným garantom Prievidzského rínku

Náš región, naša zem, naše potraviny
Už druhý rok sa veľa hovorí
o Akčnom pláne pre transformáciu uhoľného regiónu
Horná Nitra (APHN). Tento
plán je schválený vládou SR.
Jeho realizácia bude predstavovať dlhodobý proces,
od ktorého obyvatelia regiónu očakávajú veľa pozitívnych zmien vo všetkých sférach života, hlavne v oblasti
dopravy, v ekonomike, poľnohospodárstve, podnikaní, vzdelávaní, zdravotníctve, sociálnej infraštruktúre, životnom prostredí a v cestovnom ruchu v
okresoch Prievidza a Partizánske.
Všetkých sa nás bytostne týka zlepšenie životného
prostredia, boj s environmentálnymi záťažami a rekultivácia pôdy, ktorá by mala opätovne slúžiť poľnohospodárom. Aká je tu perspektíva? Túto otázku
kladieme Ing. Stanislavovi Voskárovi, predsedovi
Únie potravinárov Slovenska, prezidentovi Slovenského mliekarenského zväzu a odbornému garantovi podujatia Prievidzský rínok.

Ing Stanislav Voskár

131190283

rému dôveruje.
Odpoveď: Od začiatku roka 2018 som predsedom jednej z pracovných skupín, ktoré pomáhali vypracovať
Ako možno túto problematiku lepšie sprostredkoAPHN. Zameriaval som sa hlavne na oblasť ekonomiky, vať obyvateľom Hornej Nitry?
poľnohospodárstva, obehového hospodárstva, na možnosti rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby a produkcie
Odpoveď: Je na to potrebných veľa nástrojov finančregionálnych potravín.
ných, legislatívnych, organizačných, ale tie nie sú vždy
jasne viditeľné. Čo však môžeme urobiť pre všetkých, to
Ako vidíte rozvoj poľnohospodárstva na Hornej je organizácia príťažlivých podujatí pre verejnosť, kde
Nitre v horizonte napríklad desať rokov?
ľudí prilákajú miestne chute, vône... tradičné i nové. Takým podujatím bude Prievidzský rínok, ktorý sa bude
Odpoveď: Región Hornej Nitry má tradíciu v rastlin- konať deň pred prievidzskými hodmi, teda v sobotu 17.
nej aj živočíšnej poľnohospodárskej výrobe. Pozemky sú augusta 2019 v centre mesta na Námestí slobody. Bude
tu menej roztrieštené ako v iných regiónoch Slovenska to oslava toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a uvarí
a existuje tu aj potenciál využitia pôdy, ktorá dnes nie na farmách a v poľnohospodárskych spoločnostiach na
je využívaná z dôvodu banskej činnosti. Je tu zároveň Hornej Nitre a čo dokážu naši šikovní ľudia v gastroslužšanca na vytvorenie nových pracovných miest v oblasti bách ponúknuť. Tu si môžeme nájsť svojho farmára, poobehového a organického poľnohospodárstva v regióne. travinára, cestu k nemu a budúcimi nákupmi pomáhať k
Potrebujeme výraznejšie oživiť celý sektor poľnohospo- spoločnému rastu, ktorý pomôže spolu všetkým.
dárstva, no nielen ako zásobáreň surovín pre iných, ale
Týmto pozývam všetkých, aby si prišli vychutnať a užiť
podporiť tu aj spracovanie – výrobu miestnych potravín. Prievidzský rínok, ktorý organizuje mesto Prievidza v
Cieľom je dosiahnuť výrazné zvýšenie podielu regionál- spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
nej produkcie potravín na celkovej spotrebe obyvateľov Región Horná Nitra – Bojnice a miestnymi akčnými skuregiónu. Predstavme si to tak, že v horizonte desať rokov pinami Magura – Strážov, Rozvoj Hornej Nitry a Žiar.
bude významná časť obyvateľov nielen uprednostňovať,
SYMA
ale aj reálne nakupovať lokálne potraviny a to hlavne
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/
preto, lebo pozná ich pôvod a samotného výrobcu, ktoprievidzsky-rinok-ponukne-lokalne-produkty/
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Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

0944 113 140

52-0086

 
 

NEJDE
VÁ M
BIZNIS
?

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)
�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

prievidzsko@regionpress.sk
85-0005

85_0475

0905 719 148, 0915 780 751
prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

splátky od 149 €

splátky od 98 €

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PD19-28 strana-

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

131190307

do 31. júla
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