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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

131190001

721190011

T: 0905 702 189

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

Pečené
prasiatka

T: 0908 13 11 99

131190007

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

131190303

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili
po prázdninách na spolužiakov, ale aj
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či dokonca celú školu. Na pár rokov sa nám
stala druhým domovom, aj keď, priznávame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčšinou pomreli a ak ešte žijú, tak už naozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a
ich pohoršenie nad mojimi občasnými
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede základnej školy povedala, že raz budem
novinár. Iným vďačím za úžasné všeobecné vzdelanie, z ktorého som ešte
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je
slabý, každé úsilie dohnať to vznešenými fasádami je márne. Dať výchovu a
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa
zabudnúť a tak – moje panie a páni učitelia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetko sa im cestou do či zo školy v tomto
bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
priestor na odloženie detí, o ktoré sa
nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
ako sú spoločensky oceňovaní a štátom hodnotení. A ako sa k nim neraz
práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
opäť prvý deň školského
spolužitia. Nech sa vydarí
a nech prinesie tie naozaj
krásne celoživotné spomienky
všetkým
jeho účastníkom!

131190356

Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

PD19-35 strana-

1

2
ZDRAVIE / REAlIty, služby

PRIEVIDZSKO Severská diéta II

+ 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

131190002

ÚPIM

mobil: 0908 887 344
ulica: A. Bednára [pri nadchode, oproti autoumyvárke]

Technické služby, p.o.m., BOJNICE

v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
ponúka do nájmu plochy na parkoviskách
pre praktický výcvik autoškôl na rok 2020,
resp. na iný primeraný účel, za cenu obvyklú.
Bližšie info na tel: 046/543 08 43,
www.bojnice.sk
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky
v lehote do 18.9.2019 na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6,
972 01 Bojnice

Realizujem

J+B

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

KANALIZAČNÉ
PRÍPOJKY
na KOMPLET!

PONÚKAME
STAVEBNÉ PRÁCE

GEODET

obklad, dlažba, sadrokartón,
maľovanie, podlahy, omietky,
KOMPLETNÉ STAVBY NA KĽÚČ
BEZKONKURENČNÉ CENY!

Nitrianske Pravno

T: 0940 214 847, 0910 706 467

štiepaný buk - odrezky dub

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

0910 598 927
131190244

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

tať, či je možné počas manželstva
darovať svoj podiel majetku svojej
manželke, či stačí napísať darovaciu
zmluvu, aby všetok majetok patril
manželke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Dobrý deň, Občiansky
zákonník výslovne nerieši prípady
darovania medzi manželmi. Touto JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.
záležitosťou sa musela vyrovnať až
súdna prax, pričom v zmysle ustálenej judikatúry nie je možné darovať medzi manželmi
veci patriace do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Tzn., že ak chcete Vašej manželke darovať majetok
patriaci do BSM, v zmysle ustálenej judikatúry ide o obchádzanie zákona a o absolútnu neplatnosť takéhoto
úkonu. Na druhej strane však nie je vylúčené darovanie
výlučného majetku druhému manželovi. Tzn., že majetok, ktorý je Vašim výlučným majetkom (v zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka nepatrí do BSM),
je možné druhému manželovi darovať darovacou zmluvou. Na základe vyššie uvedených vyplýva, že odpoveď
na Vašu otázku závisí na tom, akú vec (majetok) chcete
svojej manželke darovať.

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.

131190006

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

T: 0915 475 850

Otázka: Dobrý deň, chcem sa spý-

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

131190334

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

ODST

131190360

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

721190056

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

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

2

131190234

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

721190213

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190330

Redakcia:

33-00031

3
polItIcká InZERcIA
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pRáVnIk RADÍ / služby, Domácnosť

01 AUTO-MOTO / predaj

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

02auto-moto/iné
AUTO-MOTO / iné
02

» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj diely.
T: 0949 154 017

03 BYTY / predaj
03
04 BYTY / prenájom
04
05 DOMY / predaj
05
06 POZEMKY / predaj
06
07 REALITY / iné
07
08stavba
STAVBA
08
» Kúpim haki lešenie T: 0908
532 682
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť
a spoľahlivosť. T: 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: 0905 925 991
» Predám 7ks panel pórobetónový 150x25x600 cm,
1ks/10€, 6ks panel železobetónový 60x25x600 cm,
1ks/15€, Dolné Vestenice, T:
0911 030 311

ROZVOZ a PREDAJ
UHLIA, BRIKIET

Super cena

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

721190056

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností

5%9
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0944 113 140

131190329

Občianska
riadková
inzercia

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

09 DOMÁCNOSŤ
09
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
10
1111 HOBBY A ŠPORT

131190089

13rôzne/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám starý šijací stroj
MINERVA, aj ako dekor, T: 0907
783 579
» Predám sekretár, sed.
súpravu a iné zachovalé veci,
T: 0908 783 579
14rôzne/iné
RÔZNE / iné
14
» Vypratávate starý dom alebo
byt? Rád odkúpim rôzne staré veci
z domu a povaly. T: 0911 190 055

STK
objednávania.

16 ZOZNAMKA
16

T: 0910 462 489

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.

OBKLADY
DLAŽBY
MURÁRSKE
PRÁCE
0908 768 386

131190345

Chcete si
podať inzerát?

131190357

bez

15 HĽADÁM PRÁCU
15

SLUŽBY
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131190010

12 DEŤOM
12

5
služby, Domácnosť, Auto

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
Zľava na umývacie programy
v automatických linkách v JA-ZA CARWASH PD
(autoumyváreň pri STK)
Platnosť:

do 30. septembra 2019

131190237

131190011

Mliekarenská ulica 3034/1,
971 01 Prievidza
www.jaza.sk
#jaza_carwash_pd
JA-ZA CARWASH PD

PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.
Informácie o cenách nájdete na web stránke
dopravex.sk, e-mail: dopravex@dopravex.sk
Informácie dopravy naceníme po tel. dohovore

0905 406 261, 0917 399 777

721190220

721190001

Partner
Wüstenrot

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
MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

45€

11,90 €

Pericret K12 ﬁlcovaná
biela
vápenná
omietka
131190005

Ponúkame

Pericret K13 ﬁlcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

t realizáciu
a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby

6,40 €

5,99 €

721190098

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

24 nových moderných
dekorov

131190012

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť
problém v podobe antibiotickej rezistencie (odolnosti baktérií na antibiotickú
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedoužívané balenia antibiotík rodinným
príslušníkom alebo známym, alebo
sa dožadovať predaja antibiotík bez
lekárskeho predpisu.
Spotrebitelia často k rozbaleným baleniam liekov neuchovávajú príbalové
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré
nevedia identifikovať a tiež používajú lieky po uplynutí doby použiteľnosti resp.
exspirácie.
Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom
užívaní, ale aj nesprávnym znehodnocovaním, kedy liek neškodí iba jednému
človeku, ale prispieva
k poškodzovaniu prostredia všetkých. Správne znehodnocovanie
liekov znamená, že
lieky po uplynutí času
použitia alebo nespotrebované lieky odovzdáme
do
ktorejkoľvek
lekárne.

T:0948 975 710

Chcete

PALIVOVÉ DREVO
BUKOVÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190245

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

131190016

Ďakujeme všetkým priateľom, rodine
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim zosnulým otcom, starým
a prastarým otcom

Jozefom Čechom z Kanianky,
ktorý nás opustil dňa 11.8.2019 vo veku 96 rokov.

S úctou smútiaca rodina.

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
2. viceprezidentka slovenskej lekárnickej komory

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po dvoch rokoch tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.
Odišiel si tak veľmi rýchlo, bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Zostali len spomienky na teba a v srdci veľký žiaľ.“

131190347

Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Osobitne ďakujeme predstaviteľom obce Kanianka za dôstojnú rozlúčku.

Dňa 9.9.2019 si pripomíname
4. smutné výročie, čo nás náhle opustil
náš drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

Dňa 5.9.2019 si pripomíname 2. výročie,
kedy nás navždy opustil náš syn

pán Jozef Nétek

Róbert Fakač

131190359

S láskou a žiaľom spomínajú rodičia a súrodenci.

Ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami.

131190348

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

z Prievidze.

„V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

„Nie plač a slzy zanechávam, nie bolesť,
čo už dnes nebolí. Len s rosou líham na noc k trávam,
len čo som rád mal, zanechávam...“

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorý sa prišli navždy rozlúčiť
s drahým manželom, otcom a dedom

Dňa 6. septembra uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil drahý manžel,
ocko a starký

pánom Herbertom Palme,

Jožko Kováčik
z Handlovej.

Ďakuje smútiaca rodina.

S láskou a úctou spomína manželka Júlia, deti Lenka a Jozef, vnúčatá Mirko, Jojko a Kristínka.

131190361

ktorý nás navždy opustil dňa 15. augusta 2019 vo veku nedožitých 75 rokov,
za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými nám pomohli zmierniť veľký žiaľ.
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131190353

Celosvetovo predstavujú zásoby liekov
v domácnostiach, určené k dlhodobému (chronickému) alebo krátkodobému (akútnemu) užívaniu, potenciálne
zdravotné riziká.
Medzi najčastejšie dôvody zdravotných
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhodné užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú
údaje Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6
% telefonických konzílií bolo venovaných
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším
miestom otráv patria domácnosti s takmer
80% podielom na všetkých otravách.
K najčastejšie doma skladovaným liekom patria analgetiká (teda lieky proti
bolesti) a neúplne spotrebované balenia
antibiotík.
Lieky proti bolesti - základným pravidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy,
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo
skupiny tzv. voľnopredajných, teda neviazaných na lekársky predpis. V žiadnom
prípade by pacient nemal užívať lieky určené na silnú a chronickú bolesť
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na
odborníka.
Nesprávne alebo zbytočne užívané

E+G STAV s.r.o.

72119 0002

K najbežnejším miestom otráv
patria domácnosti

721190204

6
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IntERIéR

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD19-35 strana-
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(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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131190362

www.inexdecor.sk

8
nAšI
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Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postih-

Trenčianskom kraji

vensku bude mať verejná zbierka svoje
zbierkové tímy. Všetci, ktorým nie je
stajný, získajú za dobrovoľný príspevok
alebo symbolickú pastelku, ktorou pomyselne nakreslia ďalší pekný príbeh
pre niekoho, kto to potrebuje.
Členovia tímu Bielej pastelky sú
-

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených Finančné prostriedky zbierajú do bieodborníkov. Pomocnú ruku ponúka lo-modrých papierových pokladničiek,
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto- som, na ktorej sa nachádza:
rom verejnej zbierky Biela pastelka.
názov organizácie: Únia nevidiacich

Biela pastelka v Trenčianskom kraji

názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA
BIELA PASTELKA 2019
logo zbierky a číslo pokladničky
informácia o registrácii na MV SR
mi Krajského strediska ÚNSS v Trenci QR kód
zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
Poverením na vykonávanie zbierky vy- daným ÚNSS
kovo postihnutým pomáhajú. Máte pocit, že sa vám horšie číta? Vyskúšajte si Aj vďaka vám nevidiaci
priamo na mieste čítanie pomocou elek- varia i pracujú na počítači...
Pri každej zbierke sa zväčša pýtarady vám ponúknu vyškolení odborníci. me KAM idú naše peniaze. V prípade
Bielej pastelky si môžete byť istí, že
peniaze budú kvalitne využité. Únia
Pastelkové tímy
-

Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno
OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy
nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!
vďaka nim môže pomáhať výučbou čí- nie i žehlenie. Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola sanevidiacich samostatne sa pohybovať
v uliciach pomocou bielej palice. Ani Ďakujeme!
práca na počítači či ovládanie dotykového telefónu dnes nie je pre nevi-

môžete prostredníctvom

vedením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierky podporiť aj teraz:
zbierke Biela pastelka môžu nevidiaci
zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
820 v sieti Orange, Telekom a O2
príspevkom na účet SK23 1111 0000
kami, ktoré im výrazne uľahčujú život. 0014 3025 8006
alebo online darom prostredníctvom
Naučia sa tiež samostatne fungovať
- www.bielapastelka.sk.

45-0051

18-011

-

Únia nevidiacich Slovenska organizuje
v septembri pravidelnú výročnú zbierku
Biela pastelka.
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POVSTAŇME VOČI MAFII

Stavebného robotníka pri pokládkovej čate – strojníka (valcistu)
náplň práce: vykonávanie pomocných prác pri pokládke obalených zmesí a iných stavebných prác podľa príkazu nadriadeného pracovníka na
miestach v pôsobnosti zamestnávateľa na území SR, riadenie, obsluha
a údržba zvereného pracovného stroja a zariadenia, dodržiavanie hospodárneho využívania pridelených prevádzkových prostriedkov a šetrenie
materiálom
požiadavky: ukončené odborné vzdelanie (OU, SOU) technické, vodičský
preukaz skupina C, platný doklad obsluhy stavebných strojov skupina 15
- výhodou
ponúkané platové ohodnotenie: od 5,37€/hod. v závislosti od znalostí a
predchádzajúcich skúseností
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom osobne doniesť alebo poslať na: Strabag s.r.o., Ing. Ing. Štefan Jurčažák, Kragujevská 17, 010 01 Žilina 1, Kontakt: 0902 978 211, Volať v čase 7:00 – 16:00 hod.,
stefan.jurcazak@strabag.com.

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

Prijmeme
kuchára/rku

Keď poznáte výhody prác v poľnohospodárstve,
mali by ste zbystriť!

Obľúbená práca v skleníkoch s nadpriemerným zárobkom. Priemerný
čistý zárobok predstavuje 23000 - 30000 Kč/mesiac A VIAC
(885-1153€ a viac). Doprava a dobré ubytovanie zdarma (TV
na každej izbe). Zálohy každý týždeň. Výplata v hotovosti. Stravovanie
individuálne, podľa dohody. Pracuje sa najmenej 9 hod/deň, 6 dní
v týždni, ale aj s možnosťou ďalších nadčasov. Pracuje sa v úkole!
Práca nie je náročná, no hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú
prácu. Možnosť pracovať turnusovo ale aj dlhodobo na klasickú
zmluvu so zárobkom na dôchodok. Nástup 5.9.2019 alebo
dohodou. Práca je vhodná pre ženy a páry.
51-0017

VODIČOV kategórie C

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

SBS
LAMA SK

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

0948 109 195

36-0006

Nástup IHNEĎ!

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

PD19-35 strana-
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47-013

0903 404 935

76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

Zber paradajok v moderných skleníkoch (Morava)

prijme do TPP aj živnostníkov

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

24-0025

T: 0918 997 888

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

131190358

do školského zariadeniaKľačno, plat 800-1200€,
prax nutná
+ možnosť ubytovania

131190343

termín nástupu: september - október 2019

08-0 tt34

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

V odbore Dopravné staviteľstvo hľadáme

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

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.

47-019

46-0192

10
služby, Domácnosť

SLUŽBY
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platená inzercia

Modernizácia interiéru Mestskej knižnice
Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi

131190325

Z verejných zdrojov realizovali modernizá- „Priestor knižníc získal charakter modernejšieciu interiéru Mestskej knižnice Mikuláša ho, vzdušného a presvetleného interiéru. KnižniMišíka v KaSS v Prievidzi.
ce sme tak pre čitateľskú verejnosť zatraktívnili
a poskytli sme deťom aj dospelým čitateľom,
Skvalitňovanie služieb pre verejnosť bolo jed- miesto ktoré je impulzom pre ich kreativitu a aj
ným zo základných podnetov, aby sa mestská osobnostný rast. Hravé, moderné vybavenie je
knižnica uchádzala o podporu v grantovej vý- zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estezve z Fondu na podporu umenia - realizácia tické požiadavky a poskytovalo zázemie, ktoré
skvalitnenia interiérového vybavenia pre pou- je pre verejnosť navštevujúcu knižnicu lákavé“
žívateľov knižníc. Prievidzská mestská knižnica opísala Silvia Kupcová z Kultúrne a spoločensa v tejto výzve zaradila medzi úspešných žia- ského strediska v Prievidzi.
dateľov. Projekt „Moderná knižnica – vstupná
brána k poznatkom“ bol podporený z verejných Modernizáciu interiéru podporil v rámci prozdrojov Fondu na podporu umenia sumou 40 jektu „Moderná knižnica
000,-€. Mestská knižnica M. Mišíka získala fi- – vstupná brána k poznatnančné prostriedky na nákup nových interiéro- kom“ z verejných zdrojov
vých prvkov do všetkých troch pobočiek.
Fond na podporu umenia.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
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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!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

PRACUJ
U NÁS

regionpress.sk

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

"|-;0m࢙vroѴoࣂmov}rubfl;

inzerujte u nás
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TPP ŊƐƑƏƏ
TPP Ŋѵ
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tel:
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85_0550
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721190075
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0905 719 148
0915 780 751
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63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

