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PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

131190008

131190001

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190245

T: 0908 13 11 99

131190315

Pečené
prasiatka

PÁLENICA

721190174

0905 473 845

131190089

EXTRA

KARPATY

6(%('5$ä,(T: 0911 520 675
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redakčné slovo / reality, služby

PRIEVIDZSKO Chcem byť požiarnikom

+ 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

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

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

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
721190001

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch

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

Potrebujete ocenenie pôdy,
rodinného domu, či iných stavieb?
Geometrický plán, rôzne zmluvy
alebo vysporiadať pozemky?
Nemáte čas na vybavenie
stavebného povolenia na dom
alebo prípojky?

131190006

INZERCIA

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

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

131190310

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

nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
Vysielali sa v čase, v ktorom sa hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
dnes vysielajú pornopríbehy o man- bez okolkov zamlčia to podstatné, že
želských neverách, trojuhoľníkoch, horí ten oheň, ktorý založili práve oni
bitkách a hádkach, súdnych sporoch sami vo farbách politických strán a
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz názorov, ktorými už v minulosti prešli
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. ako bohato vybavenou prekážkovou
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, kto bude premiér a kto minister finanpudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikozaberalo, keď bolo treba odpútať po- via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých nie je automaticky povinné, aby sa
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli- stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du- na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
mali nad jej krivkami a nie nad svojou klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote pre- nešťastný.“
Hm, iba mierne?
vláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane Všetko dobré vám!
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme tu pre Vás!

Kancelária Nedožery - Brezany,
budova obecného úradu II.poschodie.

pondelok, utorok, streda
v čase od 8,00h do 15,00h.
Alebo si termín dohodnite
telefonicky na tel. čísle:

721190105

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

0905 952 248

Nie vodítko, ale vôdzka. Slovenčina naša
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.
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46-0192

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

721190205

Redakcia:

3
služby, domácnosť, stavba

DAWE – Betón spol.s.r.o.
Doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí od spoločnosti
CRH (Slovensko) a.s., prevádzka Prievidza, Košovská cesta 25.

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

SLUŽBY

od 108€

. jú 5%
la

131190010

Kontakt doprava:
0918 116 821, 0905 158 820, 0902 238 111
www.dawebeton.sk

-2

721190098

131190304
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0944 113 140

721190132

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3
Autodomiešavač objem 7m3.

Super cena

Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

721190056

131190011

721190011

ROZVOZ a PREDAJ
UHLIA, BRIKIET

KVETINÁRSTVO
info: 0905 649 969
otvorené 7 dní v týždni

131190272

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

(člen skupiny Lioness/myWorld)

131190306

721190202

najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi,
Mariánska 39

štiepaný buk - odrezky dub
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131190005

0910 598 927
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zdravie, služby, zamestnanie

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» CZ 175 Jawa 250 350, Pionier, Stadion, Mustang, Simson. KÚPIM tieto motorky. T:
0915 215 406
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
» Predám starší RD v širšom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á pozemok, všetky IS cena 130
000 €. Tel 0903 987 831
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» 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

,@D

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

ĚŽƐƚĂǀĞďŶĞũĮƌŵǇ
ŶĂƉƌĂĐŽǀŶĠǌŵůƵǀǇ

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením po telefóne.
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
kto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba niečo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

^dZK:E1<
EW>GWZ͗ ͻǌĞŵŶĠĂǀǉŬŽƉŽǀĠƉƌĄĐĞ
ƐƚƌŽũŽŵ:ͬd
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ŶĂdϴϭϱͬ/ǀĞĐŽ
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нϭϯͬ͘ϭϰ͘ƉůĂƚ
ͻǀǉƉůĂƚƵĚŽϳ͘ĚŸĂǀŵĞƐŝĂĐŝ
ͻƐƚƌĂǀŶĠ͕ĐĞƐƚŽǀŶĠ
ͻƐĞƌŝſǌŶĞũĞĚŶĂŶŝĞ
WK/s<z͗ ͻsW͕ͣ͞<<s
ĄƵũĞŵĐŽǀŝĂŚůĄƐƚĞƐĂŶĂƚ͘ē͘ϬϵϬϯϮϳϳϳϱϯ
ĂůĞďŽƉŽƓůŝƚĞǎŝĂĚŽƐƛŶĂŵĂŝů͗ mzdy@dak.sk

Chcete

131190043

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

WW diéta

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

Občianska
riadková
inzercia

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

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

13 RÔZNE / 13
predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Vypratávate starý dom
alebo byt? Rada odkúpim
drobné staré veci z domu a
povaly T: 0911 339 297
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Hľadám prácu ako prútikár
T: 0910 989 498
» Hľadám prácu ako murár,
maliar, strážnik T: 0949 812 164
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-25%

24 nových moderných
dekorov
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65
0908 124 9
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k
www.q-zett.s
info@q-zett.sk

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

,@D

Chcete si
podať inzerát?

ĚŽƐƚĂǀĞďŶĞũĮƌŵǇ
ŶĂƉƌĂĐŽǀŶƷǌŵůƵǀƵ

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

DhZZ

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.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

12 DEŤOM
deťom
12

é
modelov
rady
ERKADO

Slovenčina naša
Nie víčko, ale viečko. Nie
zatáčka, ale zákruta. Nie zmluva, ale dohoda.
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WKEj<D͗ ͻŵǌĚƵŽĚϳϬϬΦ;ǀǉƵēŶǉ
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ͻǀǉƉůĂƚƵĚŽϳ͘ĚŸĂ
ǀŵĞƐŝĂĐŝ
ͻƐƚƌĂǀŶĠ͕ĐĞƐƚŽǀŶĠ
ͻϭϯ͘ƉůĂƚͬϭϰ͘ƉůĂƚ
ĄƵũĞŵĐŽǀŝĂŚůĄƐƚĞƐĂŶĂƚ͘ē͘ 0903 277 753
ĂůĞďŽƉŽƓůŝƚĞǎŝĂĚŽƐƛŶĂŵĂŝů͗ mzdy@dak.sk

131190043

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

Q-ZETT

131190058

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

5
zamestnanie, služby

PALIVOVÉ DREVO

131190015

Brigáda pre ženy aj dôchodkyne
s denným vyplácaním
telefónny kontakt 0911 533 106

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

721190200

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496

131190251

ukladané/sypané

721190204

BUKOVÉ

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

0905 492 435

5,99

T:0948 975 710

131190016

75-06-3

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

-25%

131190009

www.zaluzie-hudec.szm.com

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

131190293

131190012

PRÁCA

SBS
LAMA SK

Práca
v Rakúsku
HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

(zámočník, inštalatér, tesár)

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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45-0051

fo: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

47-019

0948 109 195

36-0006

Nástup IHNEĎ!

6
právnik radí / domácnosť, stavba
Osvojenie dieťaťa
Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

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

Leto je najrizikovejší čas, aby neboli prázdniny u vás smutné

Ako predchádzať úrazom
Štatistiky potvrdzujú, že takmer centka Jana Hamade.
polovica vážnych detských úrazov,
najmä počas prázdnin, sa stáva v Nepodceňujte
dome, v byte, alebo v ich okolí.
riziká doma ani vonku
,,Počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často
bývajú rozptýlené, nesústredené a na
to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Rodiča by však riziko úrazov podceňovať
nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na
schodisku, v pivnici, v garáži, na dvore, v záhrade, ale napríklad i pri prácach na stavbe rodinného domu alebo
chaty,“ tvrdí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a
podpory zdravia a špecializovaných
činností Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Pripomína, že deti majú ťažisko tela výrazne
nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú
rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem
pádov však môže úrazy spôsobiť aj
oheň, rôzne predmety, napríklad nože,
alebo nástroje v domácnosti i na chate,
horúce kvapaliny, nezaistené elektrické
zásuvky a dalšie. Príčiny detských úrazov úzko súvisia so stupňom somatického a psychického vývoja, s úrovňou
kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v
akom prostredí je dieťa vychovávané,
ako má zorganizovaný volný čas, s kým
a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva do-

Zodpovednosť za deti a ich bezpečnosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby
dodržiavali dve základné zásady – aby
možné riziká predvídali a nenechávali deti bez dozoru dospelého ani na
chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Hamade. ,,Deťom, primerane veku, majú
rodičia vysvetliť čo pre ne nie je vhodné,
čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo
ublížiť. Deti sú vystavované rizikám
každý deň a rodičia musia rátať s tým,
že nedokážu byť stále sústredené a pozorné.“
bezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.
ɧ=DEU£ĊWHWRPXDE\VDGLHħDGRVWDORN
zápalkám, zapaľovačom, nožom, cheManuál proti domácim úrazom:
ɧ =DEH]SHÏWH RNQ£ ]£EUDQRX SURWL mikáliám, horľavinám, liekom, zbrapádu, kontrolujte, ci sú dobre zatvore- niam a iným predmetom, ktoré by ich
né, nenechajte dieťa bez dozoru na bal- mohli poraniť.
kóne, sklenené výplne dverí zabezpečte ɧ=DEU£ĊWHWRPXDE\PDORGLHħDSU¯VWXS
k rebríku a k otvorom na strechách.
bezpečnostnou fóliou.
ɧ 1D HOHNWULFN« ]£VXYN\ GDMWH EH]SHÏnostné chrániče.
Manuál na predchádzanie
ɧ 1HSUHOLHYDMWH ]GUDYLX ģNRGOLY« SU¯- úrazom vonku:
pravky do fliaš od minerálok alebo ɧ 1HSUHFHĊXMWH VFKRSQRVWL GLHħDħD Y\iných nápojov.
berajte preňho aktivity primerané veku.
ɧ1HGRYRĀWHGLHħDħXPDQLSXORYDħVYUHF- ɧ 3UL ELF\NORYDQ¯ GDMWH GLHħDħX EH]SHÏkom alebo s taškou z umelej hmoty, nostnú vestu a prilbu, prípadne aj chrámohlo by si ju natiahnuť na hlavu.
niče na zápästia, lakte a kolená, ak je
ɧ=£VXYN\VQRŀPLDSU¯ERUPLGREUH]D- to možné, malo by dieťa športovať na
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Ilustr foto: archív red.
miestach so slabou premávkou, ideálne
na cyklistických chodníkoch.
Prilba redukuje riziko poranenia hlavy
až o 85 percent.
ɧ3ULSO£YDQ¯KU£FKYRYRGHDVYRGQ¿mi atrakciami dieťa nenechávajte ani na
chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako
aj na trampolínach a na nafukovacích
atrakciách – hradoch, preliezačkách,
kĺzačkách.
ɧ 'RKOLDGQLWH QD WR DE\ VD QDMP¦ V
loptou nehralo blízko vodnej plochy a
cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu.
Odbor hygieny detí a mládeže a Referát
komunikačný ÚVZ SR
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» Peter Pollák

poslanec európskeho parlamentu

131190291

fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosťou budem presadzovať aj protikorupčnú agendu
v Európskom
parlamente.

RÔZNE

65-098

Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

031190122 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

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli
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škola / spomíname, služby

Kampaň a kampaň
ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré
inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré stretávame v celom živote, je populárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj
tam musí písať, memorovať, aj nepotrebné informácie. Škola len kopíruje
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy
nestačí.
Riadiť ministerstvo a meniť školstvo si vyžaduje myslenie v kontexte.
Dôležité sú aj osobné skúsenosti, no
nemôžu byť aplikované spôsobom mne
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie
detí (mimochodom, poznám ich dosť,
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím
osnov, uvoľnením formálnejších spôsobov vyučovania či odovzdaním absolútnej slobody školám. To všetko môže
fungovať, ale prvotné zmeny sú racionalizácia školstva (vrátane vysokého),
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra
- rozhľadeného odborníka - a v neposlednom rade kvalitné financovanie
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť
na telocviku robiť všeličo, no nebudú
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky?
Od záujemcov o ministerstvo by
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a
uveriteľnejšiu kampaň.

Dňa 12.7.2019 sme si pripomenuli
25.výročie, čo nás navždy opustil
otec a starký

pán Jozef Dobiš
z Chrenovca.
S láskou spomínajú tri dcéry s rodinami.

721190197

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

„Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala,
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali sa navždy zavreli.“

Dňa 20. júla 2019 si pripomíname
1. smutné výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, syn a brat
pán Jozef Kováčik
z Prievidze.
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

131190298

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

„Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa veľmi radi mali.“

Dňa 16.7.2019 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, babka a svokra

Dňa 17.7.2019 sme si pripomenuli
smutné 1. výročie, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec

pani Irena Štefániková

Michal Katial
z Prievidze.

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

Dcéra Ivica s rodinou.

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

131190313

Veľmi nám chýbaš ...

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Dňa 16.7.2019 sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko,
svokor a švagor

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

pán Filip Mitický.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

131190314

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
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- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604

131190302

Keďže sa zaujímam o školstvo, sledujem aktivity politikov, ktorí sa
chcú chopiť školstva. Je smutné, že
riadenie apolitického školstva je v
rukách spolitizovaného ministerstva a vôbec v rukách politikov.
Kým to tak je, nezostáva nám nič
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort.
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlády zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz
poukazuje spolu s nami na katastrofálne fungovanie školstva, čo však nemusí
byť garanciou zmeny.
Jeden z uchádzačov o rezort, odborník v istej oblasti školstva, vypustil do
éteru prezentačné video. Vystupujú v
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne odpovedajú na otázky o školách. Odpovedajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví,
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia
družina, že si musia otvárať pracovné
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú
to sprofanovaným výrokom, že treba
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o ministerstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre
život.
Táto prezentácia ma sklamala. Jednak bola populistická, jednak šťastie
detí v školách je dôsledkom širokého
kontextu zmien, nie skratkami typu
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepresvedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvotných a závažných zmien v školstve, sú

9
kultúra, bezpečnosť, služby

RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času

S tohtoročnou témou ,,BOLA TO
NÁHODA?“ sa videomakeri musia popasovať po obsahovej, aj po technickej
stránke, nakoľko točenie videí je časovo
náročný proces. Organizátori vnímajú
podnety súťažiacich z minulých ročníkov, a aj fakt, že často sa do súťaže zapájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch
máj a jún sústredia na úspešné ukončenie štúdia. Rozhodnutie content marketingovej agentúry ContentFruiter, pod
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne
organizovaná, preto znie, že predlžujú
termín na prihlasovanie prác do 31.7.
2019. Otvárajú tak mladým talentom
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
partnera, Slovenskej sporiteľne, vecnú cenu:
,,Veríme, že moderná krajina potrebuje mladých, kreatívnych a šikovných
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
najväčších marketingových zadávateľov
na Slovensku sme radi, že môžeme podporiť projekt, ktorý týmto inovatívnym
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne. Prihlasovací formulár aj všetky
informácie nájdu súťažiaci na webe
http://recfruit.sk/.
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3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

Užitočné informácie v súvislosti s horskými či lesnými studničkami

Čo treba vedieť o studničkách

Priezračnosť vody v horských či
lesných studničkách nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Využívajte ich iba príležitostne
– a aj to iba studničky a pramene s
označením „Pitná voda“.
Vodou z neznámeho zdroja sa môžu
šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz. Prejavmi ochorení môžu
byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy,
hnačky, kŕče a zvracania, teploty až
triašky.

O aký zdroj pitnej vody ide v prípade studničiek?

a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie,
najmä ak voda z hľadiska senzorických
vlastnosti nepôsobí vyhovujúco. I voda,
ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však
nemusí byť zo zdravotného hľadiska
bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej
laboratórne vyšetrenie.
Ak je pri objektoch označenie, že ide
o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji

Sú využívané na pitné účely len príležitostne a nie sú určené na trvalé
využívanie a hromadné zásobovanie
pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevykonáva obyčajne žiaden subjekt, nie
sú zabezpečené, sú voľne prístupné, a
teda aj „ľahko zraniteľné“. Používanie
vody z neznámych zdrojov, studničiek
aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú
ochranné pásma, možno považovať za
rizikové.

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo
studničky s kontaminovanou vodou?

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu
šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie, z vírusových ochorení sú to najmä
ochorenia spôsobené rotavírusmi a
vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi
ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti
brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými
studničkami?

Do akej miery je bezpečné piť
vodu z lesných studničiek?

Odporúčame používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná
voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené)

verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Foto: Dreamstime

Monitorovanie lesných studničiek a
prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie, orgány verejného
zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi
vyšetrujú niektoré regionálne úrady
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR
kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne a to najmä v
lokalitách, ktoré sú turistický využívané. Ich cieľom je identifikovať prípadne
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Foto: Dreamstime
zdravotné rizika a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obci
a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ v
SR tiež prostredníctvom svojich webových stránok.
Odbor hygieny životného prostredia a
Referát komunikačný ÚVZ SR

10
bezpečnosť / služby, domácnosť

Pozor na telefonické pozvánky

09-31

» Zdroj: SOI

18-011

SLUŽBY

68-06

zákaz predajcovi, žiadať a prijať plnenie
(preddavky, poplatky) od spotrebiteľa
za predaný výrobok alebo poskytnutú
službu počas akcie a pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôvody, pre ktoré by sa spotrebiteľ
nemal zúčastňovať akcií:
Spotrebiteľ si musí uvedomiť, že telefonáty majú jediný zámer dostať spotrebiteľa na akciu s cieľom tovar zakúpiť
alebo aspoň objednať. Musí dôkladne
zvažovať znášanie hrozby nesprávnych
rozhodnutí a dôsledkov z uzatvorených
zmlúv. Musí byť ostražitý pri nákupnom rozhodnutí, aby nebol vystavený
nedostatočnému porozumeniu podmienok. Spotrebiteľ sa môže cítiť pod
psychologickým tlakom alebo môže
byť voči nemu využitý moment prekvapenia. Spotrebiteľ môže byť negatívnym spôsobom ovplyvňovaný v záujme
vyvolania zdania, že je mu ponúkaná
výnimočná príležitosť na kúpu.
Zákon zaviedol osobitnú ochranu
pri zmluvách uzavretých na predajných a prezentačných akciách, kedy sa
na akúkoľvek na akcii uzavretú zmluvu
hľadí, ako keby nikdy nevznikla ak organizátor alebo predávajúci neoznámi
uskutočnenie akcie SOI, ústredný inšpektorát SOI oznámenie nezverejní,
organizátor alebo predávajúci uskutoční akciu v rozpore s oznámením, na
akcii sú predávané tovary alebo poskytované služby v rozpore s oznámením.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
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0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0215

AZBESTOVÝCH STRIECH

47-013

V snahe obchádzať zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre,
dni zdravia, prednášky o zdravom
životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov,
gastronomický festival, ochutnávka
zdravých výrobkov“...
Predajcovia na takto označených
stretnutiach často zlosovaním výhier
manipulujú rozhodovanie spotrebiteľov s cieľom uzavrieť čo najviac zmlúv.
Čo by mal spotrebiteľ vedieť:
Povinnosťou predajcu je, v úvode
telefonického hovoru sa riadne identifikovať a oznámiť svoj obchodný zámer.
Spotrebiteľ určuje, či telefonický hovor
s obchodným zámerom ukončí, s dôrazným požiadaním, aby nebol s podobnými ponukami naďalej kontaktovaný, alebo či bude v telefonovaní ďalej
pokračovať.
Povinnosťou predajcu je spotrebiteľovi predložiť formulár na odstúpenie
od zmluvy pre prípad uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy. Tiež musí
zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru u spotrebiteľa (po odstúpení od zmluvy), ak
bol tovar zakúpený na akcii a bol dodaný spotrebiteľovi domov. Zákon ukladá

721190203

11
kultúra
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12
príroda / sluŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady
splátky od 35 €

terasy

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

34-0131

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

85-0005

���������������������������������

PONÚKAME:

- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

�����������������

����������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

Firma STARF

SADROKARTONISTI
������������������

prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.������������

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
2800 EUR/mesačne Brutto

�������������������������������

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

����������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������

(Rakúsko)
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85_0486

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0485

���������������������������������������������������������

alebo na
www.pracahned.eu

���������������

����
�
��������������

������������

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

0950 301 301
�������������������

85_0488

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NEMÁTE PRÁCU?

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

