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Týždenne do 41 340 domácností

Nebudeš mať iných bohov
dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?
Pekný septembrový
týždeň vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

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

T:0948 975 710

131190016

E+G STAV s.r.o.

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk
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59-0286

PLECHY, voliery pre psov

131190001

PLECHOVÉ GARÁŽE

131190005

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

PRÁVNIK RADÍ / ReAlIty, služby
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PRIEVIDZSKO Zmluva

nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Otázka:

Dobrý deň, kúpil som si
novú motorku pred necelým rokom,
po najazdení 2000 km sa pokazila. Môžem ju vrátiť? Motorka počas
jazdy úplne vypne motor. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, v tomto
prípade je potrebné si u predávajú- JUDr. Ing. Ľuboš
ceho čo najskôr uplatniť reklamáciu
Maxina, PhD.
a nároky z vád dodaného tovaru
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Vzhľadom na závažnosť poruchy a neupotrebiteľnosť
dodaného tovaru ide o vadu, ktorou je kúpna zmluva
porušená podstatným spôsobom a výber nárokov z vád
tovaru si môžete uplatniť podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia môžete
od kúpnej zmluvy aj odstúpiť. V prípade potreby a ďalšieho preskúmania odporúčam osloviť právnika resp.
advokáta, ktorý by Vám s touto konkrétnou situáciou
poradil.

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

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

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.

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

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

od 108€
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GEOMETRICKÉ PLÁNY
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mobil: 0908 887 344
ulica: A. Bednára [pri nadchode, oproti autoumyvárke]

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.

ÚPIM

131190234

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany

ODST

www.geodetprievidza.sk

721190011

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

k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.

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

Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

131190371

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

o zriadení vecného bremena

131190222

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

721190098

Redakcia:

ReAlIty, zDRAVIe
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24-0091

PRIeVIDzsKo

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
NOVINKA VICHY LIFTACTIV HYALU
MASK 50ml - anti-age maska na tvár s

BIODERMA SEBIUM GLOBAL
1+1 2x30ml - intenzívny krém

kys. hyalurónovou (1% kys. hyalurónovej +
extrakt z agáve), účinok už po 5 minútach,
vyhladenejšia pleť, obnovená pevnosť pleti,
svieži vzhľad

slúžiaci na starostlivosť o aknóznu pleť,
eliminuje vyrážky a čierne bodky

45,00€

39,72€
18,70€
VOLTAREN FORTE 180g -

liek obsahuje liečivo
diklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných
ako nesteroidné protizápalové lieky. Je špeciálne
vyvinutý na vtieranie do kože a vyznačuje sa zvýšeným
vstrebávaním. Liečivo pôsobí aj na hlboko uložené
zápalové tkanivá. Gél je určený na úľavu
od bolesti, na
zmiernenie
zápalu
a opuchu pri
viacerých
bolestivých
19,87€
stavoch
postihujúcich
kĺby a svaly.

COLAFIT 120 kociek - čistý
kryštalický kolagén. doplnok stravy
29,38€

24,97€

60g

125g

17,88€

6,27€

7,14€

6,07€

2,99€

250g
10,32€

60 kociek

8,77€
16,73€

14,22€

používa sa na liečbu zápalu a bolesti hrdla spojenej s
bolestivým prehĺtaním a na liečbu zápalu ústnej
dutiny, hrtana, hltana a ďasien vyvolaného baktériami.
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3,25€

5,33€

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek - liek

obsahuje 3 liečivá:
tyrotricín je antibiotikum vhodné na lokálne použitie
(v mieste zápalu a bolesti hrdla), pretože sa
nevstrebáva sliznicou
benzalkóniumchlorid je antiseptikum, ktoré ničí
mnohé typy baktérií a niektoré druhy kvasiniek
benzokaín je zložka, ktorá mierni bolesť tým, že
spôsobuje lokálne znecitlivenie

SUDOCREM - pre každodennú
ochranu pokožky, na plienkou pokrytú,
podráždenú, začervenanú pokožku,
ekzém a akné.
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400g

13,75€

11,69€

131190013

Široký výber ortopedickej
obuvi pre najmenších aj
najväčších

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné
» Kúpim starú motorku, diely, doklady. T: 0940 969 845
» CZ 175, Jawa 250, 350
Pionier, Stadion, Mustang,
Simson. Kúpim tieto motorky. T: 0915 215 406
03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám 2-izbový byt v
Handlovej. Cena 33 000€.
Tel 0907 366 770
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Hľadám podnájomníčku. T: 0911 226 590
» Prenájom nového 2 izb.
bytu v RD v Prievidzi na Severe pre jednu alebo dve
osoby, dlhodobo ihneď
Tel. 0918 516 398
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
» V Podhradí pod Vtáčnikom ponúkam na spoločné využitie pozemok ,treba vidieť prosím na číslo
0907 068 483
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Top 10 diét pre diabetikov
Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.
Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Máš rada tanec,
chceš zmysluplne využi�
svoj vo¾ný èas a zároveò
sa nauèi� nieèo nové?

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu

Príï a tancuj s nami !
Taneèný súbor s viac ako 40 roènou tradíciou h¾adá dievèatá vo veku od 13 rokov.
Príï sa pozrie� na náš tréning. Za skúšku predsa niè nedáš!

Bližšie info: www.mimikry.sk alebo na tel. è. : 0910 164 420, 0911 715 924

721190233

Občianska
riadková
inzercia

zDRAVIe / služby, DomÁcNosť

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

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

131190011
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Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

07 REALITY7 / iné
reality/iné

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.
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Slovenčina naša
Nie dopad, ale vplyv,
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

URKQDVHGHQLH
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podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
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ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ÒORåQêSULHVWRU
Spanie š128x195cm

Madlo
+ taburetky 2ks

CELKOVO LÁTKA/B 1815(85=Ĺ$9$ 1490,- EUR s Poloh.opierkami, 1230,- EUR bez Opierok
52=0(5<FP
Pravno-M20-3BF195/PN-3/-R100/PLYT/PN-1/-2BU132/PN-2/-M37/TAB
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Chcete si
domácnosť
9

-.&-.21'# (,),".6 3

52-0006-175

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

služby, DomÁcNosť

24 nových moderných
dekorov

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

72119 0002

0908 768 386

131190245

OBKLADY
DLAŽBY
MURÁRSKE
PRÁCE

5

131190345

PRIeVIDzsKo

STK
T: 0910 462 489

131190357

objednávania.

131190089

bez

štiepaný buk - odrezky dub

131190244

0910 598 927

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

J+B

5,99

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

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

PD19-36 strana-

131190012

T: 0940 214 847, 0910 706 467

721190213

PONÚKAME
STAVEBNÉ PRÁCE

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

5

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Vypratávate starý dom
alebo byt? Rád odkúpim
rôzne staré veci z domu a
povaly. T: 0911 190 055
» Kúpim stredne veľkú
klávesovú harmoniku DELICIA. T: 0915 418 014
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» 40roč. žena hľadá muža
na trvalo. Vážne T: 0951
232 120
» Sympatická 54 r hľadá
priateľa na zoznámenie.T:
0944 724 181
» Rada spoznám príjemného inteligentného muža so
zmyslom pre humor. Spoľahlivého, zodpovedného. Som z
PD, 60 rokov, moletka. tel.č.
0908 926 843
» Volám sa Emília 70/155
plnoštíhla hľadám priateľa
vek 65 r. ktorý má rád hudbu a tanec. Rada chodím
na zábavy. Len vážny záujem. Prievidza a okolie. T:
0908 062 168

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.

skutočnosti), v akej je možné požiadať
o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Časové obmedzenie tohto práva
by malo zabrániť vzniku sporov medzi
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej
Po novom by si obce mohli na svo- starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď
jom území všeobecne záväzným na- rodičia požiadajú o vydanie plodu až v
riadením samy určiť šírku ochranného čase, keď ním poskytovatelia zdravotpásma pohrebiska s prihliadnutím na nej starostlivosti naložili už iným spômiestne zvyklosti a špecifické podmien- sobom.
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
rozhodli predložiť na základe skúsenos- propagácie pohrebných služieb, upratí z praxe i po dôsledných konzultáciách vuje povinnosti pri zaobchádzaní s
so zainteresovanými subjektmi.
ľudskými pozostatkami osôb kontamiOchranné pásmo pohrebiska, v novaných rádionuklidmi či presne vyktorom sa nemôžu umiestňovať budo- medzuje, za akých podmienok je možné
vy s výnimkou domu smútku a budov, vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, obmedzuje možnosť vykonávať činnosti
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa súvisiace s poskytovaním pohrebných
miestami ukazuje ako problematické, služieb výhradne na zamestnancov
najmä pri existujúcich pohrebiskách si- týchto pohrebných služieb a dopĺňa
tuovaných v obytných zónach.
nové správne delikty na úseku pohrebObec si vo všeobecne záväznom níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť
nariadení bude môcť určiť šírku ochran- zákona (nové správne delikty sa týkajú
ného pásma, pravidlá povoľovania a napr. nezabezpečenia hrobového miesumiestňovania budov a stavieb so zre- ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť
teľom na pietny charakter pohrebiska a návštevníkov pohrebiska; nedôstojnéustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran- ho zaobchádzania s ľudskými pozostatnom pásme počas pohrebu zakázané.
kami a pod.)
Aktuálne platný zákon o pohrebÚčinnosť by novela zákona mala
níctve umožňuje rodičom potrateného predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, priľudského plodu alebo predčasne odňa- čom existujúce ochranné pásma pohtého ľudského plodu, aby ho pochovali. rebísk ustanovené priamo zákonom o
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto
» Zdroj: ÚVZ SR

75-91

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

Vláda Slovenskej republiky schválila
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve. Novela právnej normy bude predložená na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky.

Dňa 5.9.2019 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
mamička a starká
pani Alžbeta Richtáriková
z Bojníc.
S úctou a láskou spomína manžel Ivan, dcéry Betka a Janka s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.
Ďakujeme za život a za lásku ...

47-013

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

Novela zákona o pohrebníctve

131190365

09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

131190008

Občianska
riadková
inzercia

leGIslAtÍVA / sPomÍNAme, služby

09-31

6

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

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO

PD19-36 strana-
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INteRIéR

PRIeVIDzsKo

7

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

PD19-36 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

131190370

www.inexdecor.sk

zDRAVIe, služby, zAmestNANIe

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIJMEME
kuchára/ku

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
garancia platu 1000 €/mes.

Z�AVY na
vybrané
produkty*

Glukomer
ZADARMO*

Meranie
Jednoduché,
vykonáva
rýchle a
KVALIFIKOVANÝ
BEZBOLESTNÉ
personál

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

14. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kau�and – parkovisko,
Nábrežná ul. 1817/6,
Prievidza

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

www.benulekaren.sk

91-0032

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

PD19-36 strana-

8

131190303

0911 100 306

45-0273

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

47-019

Meranie
hladiny cukru
ZADARMO

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

do zabehnutej
reštaurácie v PD.
Pracovná doba Po - Pi
Od 6:00 do 15:00 hod.
víkendy voľné.

T: 0919 288 363

721190233

8

DomÁcNosť, služby

PRIeVIDzsKo

9

PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.
0905 406 261, 0917 399 777

721190001

Partner
Wüstenrot

721190220

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás
splátky od 98 €
721190105

splátky od 149 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

Cieľ je zameranie na novovzniknutú sociálnu službu nízkoprahového
charakteru. Bude sa orientovať na
problematiku riešenia syndrómu závislosti jednotlivcov a spoluzávislosti rodiny. Zámerom je poskytovať odborné sociálne služby s komplexným
prístupom odbornými pracovníkmi.
Závislé osoby a ich rodinný príslušníci môžu využiť bezplatné služby.
Anonymita zaručená.
Pomôžete tak sebe, ako aj svojím
najbližším.
Poskytované sociálne služby:
- sociálne poradenstvo pre detí,
mládež, dospelých a rodinných
príslušníkov,
- začlenenie do spoločnosti rizikovej
skupiny- deti a mládež, dospelí
a rodinný príslušníci ohrození
sociálnym vylúčením,
- fungovanie svojpomocných skupín,
- sociálna rehabilitácia a socioterapia
- pravidelná online poradňa
- doplnenie potrebnej kvalifikácie
a finančnej gramotnosti
- kariérne poradenstvo
- klubové aktivity so záujmovou
činnosťou.

Nájdete nás na adrese Bakalárska 2- VŠ Žilinská univerzita, Prievidza.
Neváhajte nás kontaktovať.

PD19-36 strana-
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €
18-011

ZĽAVY AŽ DO 25%

AcN / služby, DomÁcNosť

10
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Aká cenná je (nám) naša viera?
znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66
V¼SUY¿PUHJLRQ£OQ\P
P«GLRPNWRU«QD]£NODGH
]POXY\V8369$5]DEH]SHÏLD
SUHVYRMLFKLQ]HUHQWRYVSOQHQLH
YģHREHFQ¿FK]£NRQQ¿FK
SRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Simona Pellerová 0905 719 148
Anna Svítková 0915 780 751
prievidzsko@regionpress.sk

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent AcN

PD19-36 strana-
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45-0051

Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

10

KultúRA

11

131190096

PRIeVIDzsKo
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Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch
Ochranári prišli pred pár dňami s
veľmi potešujúcou správou. V pohorí na česko-slovenskej hranici v
Javorníkoch sa im podarilo zdokumentovať veľkú vzácnosť. Pribudla
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka
usadila na česko-slovenskom pomedzí
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov.
„Ochrana vlka obyčajného je jednou
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch podľa neho
naznačujú, že potenciál pre život vlka v
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je
však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce
listom oslovila príslušné lesné úrady,
ktoré majú kompetenciu usmerňovať Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.
činnosť užívateľov poľovných revírov
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť tomu neveril, že ešte niečo podobné v
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na živote zažijem a predsa, stalo sa,“ nepapieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva skrýva ochranár radosť.
P. Drengubiak.

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat,
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako
Pozorovať správanie vlčej
vláčik, jedno za druhým do blízkeho
rodiny berie dych
Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne
Peter Drengubiak priznáva, že mož- lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil
Vďaka intenzívnemu monitoringu sa nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej jeden z dospelákov, toho sme však
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo správanie bolo preňho veľmi silným nevideli. Mali sme tak konečne možspoločne s českými kolegami z Hnu- zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi si vedia pospať a preto bola ich aktivirozmnoženie vlčej svorky dokonca aj
Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj
odpozorovať a zdokumentovať priamo v
krátke video vlčej rodinky a všetci
teréne. „Nízka početnosť, veľké domovzáujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám
https://www.youtube.com/watch?tineumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4
každý deň. Preto keď k takejto situácii
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa,
ktoré dostalo pod stromček vytúženú ta zväčša pozorovateľná približne od
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom
spomenul na predposledné takéto po- Michalom rozhodli, že sa naraňajkujezorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra- vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a
nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa
zaostávalo za ostatnými asi tak dva metre som neprikladal žiadnu váhu. Čas na
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá
do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posledné, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa striedavo prechádzalo a ležalo na okraji
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lesa. Radosť z neho zrovna nesálala,
„sám doma“, bez súrodencov a rodičov. Čas plynul a v podmienkach, kedy
už bol naozaj problém niečo cez ďalekohľad vidieť ,osamotené vĺča som stále pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i

mláďat. Posledné okamihy svetla mi dopriali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa,
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak
nadšenie.

Rodinu budú chrániť

V najbližšom období sa budú ochranári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej
možnej miere to, aby rodina zostala rodinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyvníme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine
palce, nech ich obchádzajú choroby,
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“
odkazuje zanietený ochranár.
Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PolItIcKÁ INzeRcIA, šKolA / služby

PRIeVIDzsKo

Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

Percentová rétorika

stvom spravodlivosti.
Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.
Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).
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Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

TOPOĽČIANKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0903 404 935

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH
76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

riaditeľ ZŠ s MŠ

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

NY
AKCIOVÉnéCE
vozíky
na nebrzde

.RPSOHWQìVRUWLPHQW
WHFKQLFNìFKSO\QRY
D]YiUDFLHKRSUtVOXåHQVWYD

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode
2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm
ena s DPH 580 €
€
€
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www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

45-0269
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65-116
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Najčítanejšie regionálne noviny

CHARITA

Zbierka školských pomôcok vrcholí
Máte doma síce možno aj použité,
ale ešte stále použiteľné školské
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo
z prípravných nákupov? Poznáme
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.
S príchodom nového školského roka
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka
školských pomôcok. Slovenská katolícka charita (SKCH) ju na Slovensku
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom
pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými
školskými pomôckami, ale aj finančne.

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa- celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu z RECtrl.
né, no stále funkčné školské pomôcky
Komu pomáhame
prichádza Charita aj tento rok – darcoTvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúšvia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s
zberných miest na celom Slovensku až
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať
do 15. septembra 2019.
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
Slováci vedia byť dobrí
deťom z detských charitných domov a centier
Približne 70 000 školských pomô- Zoznam zberných miest nájdete
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
cok darovali Slováci deťom zo sociálne na adrese www.charita.sk
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Zbierku školských pomôcok koorČo darovať
Detský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
dinuje Slovenská katolícka charita na
Pomôcky nemusia byť nové, ale
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Slovensku cez arci/diecézne charity,
držte sa malej rady. Predstavte si, že
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v
peračník či sadu farbičiek viete sami
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
obciach či mestách z rôznych regiónov
ďalej použivať. Teda, deťom chceme
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
Slovenska.
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
neostanú na charite v koši.
deťom z farských charít
Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video,
ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zoktorého ústrednou myšlienkou je motto: vekovú kategóriu.
Ak zvážite...
šity, peračníky, kružidlá, fixky, praDo zbierky sa dá prispieť aj finančne,
Každému z náš niečo chýba. Charita sa
vítka, školské tašky, pastelky, strúsnaží poukázať na to, že aj bežná chý- Deti patria všetkým
na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345,
hadlá, gumy, kalkulačky a iné
bajúca školská pomôcka, môže znížiť
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet- variabilný symbol 2211.
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred- ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
SKCH a REGIONPRESS
slabších pomerov takmer za desaťročie níctvom sociálnych sietí ako aj partne- sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej
fungovania Zbierky školských pomôcok rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj
Foto: Zdroj: SKCH
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Pozvánka - Behaviorálna politika
pre mesto starajúce sa o svojich občanov
Verejnosť pozývame na workshop
o behaviorálnej politike.

ná. Prihláste sa už dnes na podujatia@civitacenter.sk.

Viac informácií
Mesto Prievidza v spolupráci s neziskovou organiprojekte
záciou Civita Center organizujú workshop k projekMesto Prievidza vstúpilo s občianskym združením
tu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o Civita Center a Univerzitou Komenského v Bratislave
svojich občanov“.
do projektu financovaného z Operačného programu
Efektívna verejná správa s názvom „Behaviorálna
Ak máte záujem získať informácie o tom, čo je be- politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“.
haviorálna politika a ako dokážu malé intervencie V rámci projektu sú mapované potreby a riešenia
pomôcť skvalitniť služby poskytované mestom a život problémových situácií na základe behaviorálnych
občanov, radi vás privítame v Dome kultúry v Prie- poznatkov, ktoré sa zavádzajú do praxe. Viac inforvidzi. Účasť je bezplatná, avšak kapacitne obmedze- mácií nájdete na www.civitacenter.sk

POZVÁNKA
Civita Center o.z. a mesto Prievidza si Vás dovoűujú pozvaƛ na odborný workshop k
projektu „BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE MESTO STARAJÚCE SA O SVOJICH OBANOV“

Dátum: 10.09.2019 od 13:00-16:10 hod. (utorok)
Miesto konania: Dom kultúry Prievidza, FraŸa Madvu 11, 971 01 Prievidza
Úēasƛ je bezplatná, avšak kapacitne obmedzená. V prípade záujmu o úēasƛ nás kontaktujte
na podujaƟa@civitacenter.sk najneskôr do 31.08.2019.

PROGRAM

13:35 –
13:45 –
14:15 –
14:30 –
15:30 –
16:00 –

13:45
14:15
14:30
15:30
16:00
16:10

Úvod a privítanie (Civita Center)
Prezentácia mesta Prievidza o akƟvitách mesta, ktoré
realizuje pre obēanov (mesto Prievidza)
Úvod do behaviorálnej ekonómie (Civita Center)
Prezentovanie realizovaných intervencií (Civita Center)
Prestávka s obēerstvením
Prezentovanie realizovaných intervencií (Civita Center)
Diskusia
Záver
131190364

13:00 – 13:15
13:15 – 13:35
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Pečené
prasiatka

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0145

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0918 726 754
85_0005

131190369

T: 0908 13 11 99

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

preprava
sťahovanie
vypratávanie

www.stahovacia-sluzba.com

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

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

Dovoz
štrku
721190235

Dovoz štrku

