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prevádzka:

Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj
971 01 Prievidza
MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

45€

11,90 €
Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

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

6,40 €

5,99 €

131190001

721190011

Pericret K12 filcovaná
biela
vápenná
omietka

Ponúkame

721190098

0908 768 386

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226
e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

131190345

OBKLADY
DLAŽBY
MURÁRSKE
PRÁCE

Týždenne do 41 340 domácností

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dĺžky 25, 30, 33 ,40, 50 cm

T: 0917 850 767

GEODET
NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

www.geodetprievidza.sk

131190371

0908 732 624

131190403

Q-ZETT
bne
ovovej záru
t obklad k
dného
aním pôvo
so zachov
verí
rozmeru d
dní
dverí do 7
t dodanie

é
modelov
rady
ERKADO

-25%

0905 492 435

lianska 19
. s r.o. Duk
Q-ZETT spol
0908 124 659
542 02 25
k
www.q-zett.s
sk
tt.
info@q-ze
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131190058

www.zaluzie-hudec.sk

131190303
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721190085

BUK, DUB - S DOVOZOM
ručne štiepané bez odpadu

redaKčné slovo / reality, služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Absencia pochybností

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
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

131190002

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

Otázka: Dobrý deň. Čitateľ sa pýta, ako má
postupovať v prípade, keď sa syn, ktorému
daroval dom, o neho nestará, neposkytuje
mu pomoc v chorobe, a to napriek tomu, že sa
v darovacej zmluve k tomu zaviazal.
Odpoveď: Dobrý deň. Darcovi vzniká právo

domáhať sa vrátenia daru, ak sa obdarovaný
správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak,
že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak darca
uplatní toto právo, právny vzťah z darovania JUDr. Ing. Ľuboš
zanikne okamihom, kedy dôjde prejav jeho
Maxina, PhD.
vôle obdarovanému. Týmto okamihom sa
obnoví pôvodný právny vzťah a obdarovanému vznikne povinnosť
vydať predmet daru darcovi. Predpokladom úspešného uplatnenia
práva darcu je veľký nevďak zo strany obdarovaného, prejavujúci sa
v takom jeho správaní, ktoré možno kvaliﬁkovať ako hrubé porušenie
dobrých mravov. Ide buď o porušenie značnej intenzity alebo o porušovanie sústavné, ktoré však v dôsledku svojho trvania, priebehu
a pôsobenia na darcu alebo členov jeho rodiny nadobudne povahu
hrubého porušenia dobrých mravov. Takýmto kvaliﬁkovaným porušením dobrých mravov je napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci. V prípade zániku darovania jednostranným právnym úkonom darcu, obdarovaný je povinný vrátiť darcovi
všetko, čo od neho na základe darovacej zmluvy prijal. Právo domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcu, ktoré jeho smrťou
zaniká. V prípade, ak obdarovaný dar dobrovoľne nevráti, zostáva
darcovi iba možnosť domáhať sa vrátenia daru cestou súdu.

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.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prenajmem zariadené

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

kaderníctvo na ploche 30 m2

Západné Slovensko

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

(2 kreslá + vybavenie)

131190005

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

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

T: 0905 702 189

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

T: 0905 317 628

ODST

ÚPIM

mobil: 0948 930 580
ulica: A. Bednára [pri nadchode, oproti autoumyvárke]

štiepaný buk - odrezky dub

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

Východné Slovensko

0910 598 927
131190244

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

denné svetlo so samostatnou
čakárňou pre 6 osôb v centre PD.

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory v Handlovej
o výmere 2x20 m2, 18 m2 a 13 m2.

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

131190394

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

131190007

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

131190234

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

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

131190396

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta- zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
rú pravdu v latinčine netreba pre- volieb ten dav? Jeho požiadavky, proteskladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
nemyslia. Dokonca myslenie nená- jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľvidia. Lebo sa ho boja.
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
Naša spoločnosť prejavuje známky desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo- úvodný latinský výrok nič nehovorí.
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo- Ani rozvážnosť, zodpovednosť, podzovať z nich závery a nastoľovať cesty chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
ponára do nenávisti. A ňou podporovaJe rozdiel medzi vsugerovanou tanej hlúposti.
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad deficitu na ďalšie volebné obdobie.
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
si - román, dráma, horor, psychologický Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
triler, fantasy tematika Roberta Louisa ktorý je považovaný za ochrancu BožieStevensona z roku 1886. Ja volím horor. ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veČlovek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich riacich z moci satana a je anjelom, ktorý
má. Mimochodom, aj to je výraz, po- sprevádza duše ľudí zo sveta
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro- pred Boží súd. Nenecháziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je vajme všetko iba na ňom,
proti takému a onakému javu. Dav. Ale aj keď je svätý. Z moci zla
politikom a ich politike prechádza aj sa musíme pokúsiť dostať
tak všetko.
najmä vlastnými silami.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen Ešte zaživa.
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
Pekný týždeň
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

131190334

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk
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Redakcia:

Zdravie, domácnosť, služby

PrievidZsKo

I R I S – I V, n. o. Skačany,

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

oznamuje všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnych
služieb, že dňom 01.01.2020 začne poskytovať sociálne
služby pre 28 seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej
osoby v obci R a d o b i c a.

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

3

do 31. októbra 2019

131190237

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

Nepretržite 24 hodín denne sú pre našich klientov
k dispozícií zdravotná a opatrovateľská starostlivosť.
Na základe odporúčania lekárov, zabezpečujeme
základné zdravotné úkony ako sú: výdaj a podávanie
liekov, injekcií, infúzii, odberov a i.

Formou špeciálneho osobného prístupu poskytujeme
komplexné, sociálne a duchovné služby
približujúce sa domáckemu - rodinnému prostrediu.
Našim záujmom je neustále
skvalitňovanie životných
podmienok klientov
IRIS – IV, n. o. a snaha
aktívne podporovať ich chuť
a vôľu do života.

Bližšie info.

získate na telefónom čísle

0948 376 898

%
5
2 19

A 10.
I
C 4.
K
A o1

721190260

www.irisiv.sk.

20

VOLAJTE +421 919 466 280

d

Kvalitné služby za prijateľné ceny!!!

0944 113 140
131190402

-Upratovacie a čistiace práce (domácnosti, firemné priestory,
nebytové priestory, novostavby....)
-Hĺbkové tepovanie (sedačky, gauče, postele, matrace....)
-Domáce práce, umývanie okien, vypratávanie priestorov a
mnoho ďalších služieb.

profitep.pd@gmail.com

721190258

-

alebo na našej stránke

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

5,99

24 nových moderných
dekorov

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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131190003

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

3

Zdravie / služby

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-DOHODA ISTÁ. T: 0908 205 521
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem dlhodobo 2 izbový,
prerobený, zariadený byt v Prievidzi - Sever. Cena 400-Eur/mes.
T: 0911 477 801
» Dám do prenájmu 2 izbový byt
na dlhej ulici v Prievidzi, na vyvýšenom prízemí. Cena 380 €. Tel.
0905 314 617
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž na
Potočnej ulici v Handlovej. Cena
od 30 eur za mesiac. T.č. 0904
141 330
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
» Predám stavebnú miešačku na
5 fúrikov po GO vo veľmi dobrom
stave. 4-kolesová s ojom za nákladné auto alebo odvoz Aviou,
cena 330€, T: 0905 317 628
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

O tehotenskej cukrovke
Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.
Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes mellitus - je samostatným typom cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát
objaví v tehotenstve. Súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov, z ktorých
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčastejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej trvanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budúcich mamičiek. Nepoznaná a neliečená
cukrovka môže spôsobiť komplikácie
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezpríznakové ochorenie, preto majú gynekológovia povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu.
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28.
týždňom gravidity, u rizikových prípadoch (vek nad 35 rokov, problémy v predchádzajúcej gravidite, obezita, výskyt

Chcete

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
žien zvládne svoju metabolickú poruchu
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičenie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
realizuje selfmonitoring glykémií glukomerom, hodnoty pred jedlom majú byť do
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznikom gestačného diabetu je udržiavanie
si normálnej hmotnosti
pred aj počas gravidity,
a primerané tehotenské
cvičenie, ktoré zlepšuje
metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
prajem všetko dobré
a radosť z dieťatka.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

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

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.
Riešenie pre strechu
Riešenie pre strechu

Inšpirujte sa
Inšpirujte sa
moderným dizajnom
moderným dizajnom
krytín Tondach
krytín Tondach

45-0051

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

72119 0002
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10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» 46roč. brunetka, plnoštíhlej
postavy, bez záväzkov uvíta
známosť s mužom, ktorý túži po
úprimnou vzťahu, zaujíma ho
kultúra, cestovanie a je pracujúci.
T: 0907 612 926
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

A Ž DO
O

4
45
%
5%
Čierna zostane čierna
Čierna zostane čierna
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení
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15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

Z
ZAĽ
ĽŽA
ADV
VY
Y

15-0107

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim jelenie danielie parohy a
trofeje T: 0904 134 080
» Kúpim staré hodinky Primky,
strieborné mince, mince Slovenský Štát 1939-1945, staré Československé bankovky. Tel: 0905
767 777

Zdravie, Krása, služby

Katka: 0915 649 969, Aďa: 0908 482 243, 046/546 25 35

Kozmetický
salón Martina
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ROZVOZ a PREDAJ
UHLIA, BRIKIET
Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

DESMONT s.r.o.
721190056

Super cena

0908 529 193

721190259

O Vaše pánske a dámske strihanie, svadobné a spoločenské účesy sa postarajú Vami dobre známe kaderníčky:

5

voda kúrenie plyn
zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

0918 374 754, 0907 716 526

131190393

PRESŤAHOVANÉ DO NOVÝCH
PRIESTOROV V BUDOVE POŠTY NOVÁKY

131190378

HOLIČSTVO EVA - MIKLAŠOVÁ EVA
Pánske a dámske kaderníctvo

AJ NA OBJEDNÁVKY

PrievidZsKo

(Staré sídlisko)

131190010

M. R. Štefánika 38, Prievidza

Partner
Wüstenrot

131190008

721190001

T: 0915 118 163

131190011

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

721190244

Murárske práce

Jeho knihy sú viac ako beletrizovanou históriou. Sú pútavým čítaním, ale najmä žriedlom poznania. Tentoraz opustil éru stredoveku, dominujúcu jeho doterajšej tvorbe a vo
svojej desiatej knihe sa sústredil na históriu prievidzského štátneho gymnázia, na ktorom sám pôsobí už dvadsaťpäť rokov. Čitateľovi ponúka nielen prierez dejinami školy,
ktorá povstala z trosiek starého piaristického gymnázia zo 17. storočia, ale najmä príbehy ľudí. Šestnásť riaditeľov, čo držali kormidlo, zosobňuje jej storočnú históriu, ktorej
súčasťou je takmer šesťsto učiteľov a tisícky žiakov. A tá je nielen o slovách, vzorcoch,
definíciách, heslách, dátumoch či poučkách. Je aj o vzoroch a príkladoch hodných nasledovania, o ľuďoch, čo sedeli v jej školských laviciach či stáli za jej katedrami. Slávni
režiséri Ján Roháč a Štefan Uher, obľúbený herec Dušan Blaškovič, svetoznámi operní
speváci Anna Kajabová-Peňášková a František Livora, emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, uznávaní básnici Vladimír Reisel a Daniel Hevier, populárna speváčka Marcela Laiferová, mladá poetka Miroslava Ábelová či paralympijskými medailami ovenčený
zjazdový lyžiar Jakub Krako, to je len malá ukážka úspešných a silných príbehov absolventov prievidzského gymnázia, ukrytých v najnovšej knihe Jaroslava Perniša.
Knihu O PRIEVIDZSKOM GYMNÁZIU si možno kúpiť v Turisticko-informačnej
kancelárii mesta Prievidza na Námestí Slobody č. 4
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721190105

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190245

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0301

131190400

E+G STAV s.r.o.

5

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

T:0948 975 710

131190016

131190089

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

6

PrávniK radí / Zamestnanie, služby
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Občianska

riadková
Okamžité
inzercia
skončenie
pracovného pomeru
žumpy o objeme 5.000,
Okamžité
8.000
a 10.000skončenie
litrov a vo-pracovného pomeru
je neodvolateľným
domerné
plastové šachty.jednostranným
právnym
úkonom,
ktorým sa ukončí
Cena od 650
€. Doveziem,
pracovný
pomer s aj
druhým
osadím, vykonám
tla- účastníkom,
akovú
to jeho
doručením.
Takéto
skúšku. T.č.: 0905 skončenie pracovného pomeru nie je viazané na uplynutie
925 991

výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia
pracovného
pomeru, ktorý si môže zvoliť tak
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle
platnej
právnejA úpravy
musí byť okamžité
10 ZÁHRADA
ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
skončenie pracovného pomeru urobené písomne
a je nutné
v ňom vymedziť jeho dôvod
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
šport
11
tak,
abyanebol
zameniteľný
s iným dôvodom
a zároveň musí byť druhému účastníkovi
12
DEŤOM
deťom 12 a to v zákonom presne ustanovedoručené,
nej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne/predaj
tohto
spôsobu13ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je vyjadrená
14 RÔZNE
/ inépodmienke jeho odôvodnerôzne/iné
14
už
v samotnej
»HĽADÁM
DO PODNÁJMU
nia. Zamestnanec
môže okamžite skončiť
1izbu za pomoc,
s
pracovný
pomer vbabka
troch prípadoch.
Prvým
vnúčatkomje,T:ak0944
prípadom
podľa 501
lekárskeho posudku
944 ďalej vykonávať prácu bez vážneho
nemôže
» Kúpim jelenie,
danielie a zamestnávateľ
ohrozenia
svojho zdravia
parohy
a trofeje
0904
ho
nepreradil
do 15T: dní
odo dňa predlože134 080
nia
tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu.
prípadom
» KúpimDruhým
staré zlaté
zuby, je, ak zamestnávateľ
zamestnancovi
zlaté a strieborné
mince anevyplatil mzdu,
náhradu
mzdy či0907166
cestovné náhrady alebo
hodinky OMEGA.
ich
358časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tretím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám prácu ako murár maliar strážnik 0949
812 164
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá
priateľa na zoznámenie. T:
0944 724 181

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s takýmto okamžitým skončením pracovného
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
dovolávať neplatnosti skočenia pracovného pomeru na príslušnom súde, to isté platí
i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáva tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udania dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
pracovného pomeru sa má doručiť druhému
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Trojdňová lehota má však len poriadkový
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného mieru. Skúšobná doba môže byť v pracovnej zmluve
dohodnutá najviac na tri mesiace.

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

18-011

08skončenie
STAVBA pracovného pomeru v skú(a
šobnej
dobe
zo strany zamestnanca)
» Predám
sklolaminátové

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

0903 404 935

SLUŽBY

PD19-39 strana-
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76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

47-019

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.

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Zamestnanie, služby

PrievidZsKo
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Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA,
ako zriaďovateľ príspevkových organizácii mesta Bojnice vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa organizácie
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Technické služby,
príspevková organizácia mesta,
Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

GeWiS Slovakia s.r.o.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s
obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

Pozícia:

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

131190387

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1.200,00 €

BRIKETY, PELETY

721190247

Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

ASFALTOVÝ ŠINDEL

Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
Výberové konanie na obsadenie funkcie
– Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta

Mestského úradu Bojnice

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice,
Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice
Rámcová náplň práce: výkon činností vedúceho oddelenia Mestského úradu Bojnice
v zmysle organizačnej štruktúry Mestského úradu Bojnice; riadenie kolektívu pracovníkov oddelenia; príprava podkladov na rokovanie orgánov mesta;

Kontakt: kariera@gewis.eu, www.gewis.eu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

Stavebná firma prijme
131190387

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1. december 2019
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

Požadujeme:
- Minimálne stredoškolské vzdelanie s výučným listom
podmienkou /technické zameranie výhodou/
- Ochota pracovať na zmeny (3-zmenný a nepretržitý
12 hodinový pracovný čas)
- Precíznosť a samostatnosť
- Práca vhodná pre mužov aj ženy
Ponúkame:
- nástupný plat 635€ brutto + prémie po troch mesiacoch
- príplatky podľa platného zákona
- zvýšenie mzdy po 6 mesiacoch
- polročný dochádzkový bonus 100€
- odborné zaškolenie všetkých pracovníkov
- stravovanie vo vlastnej jedálni - 0,85€/obed
- práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
- sociálny program a zamestnanecké benefity
- firemná preprava na trase Prievidza - Handlová a späť

721190254

Obsluha CNC obrábacieho stroja/obrábač kovov

Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2020

- murárov, zatepľovačov,
mzda od 900€ v čistom/mesiac
- partie živnostníkov na zatepľovanie BD
- partiu na dokončenie RD

T: 0905 792 833 nástup ihneď

Prijmem vodiča

regionpress.sk

0905 453 613

T: 0919 288 363
prijme do TPP aj živnostníkov

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

garancia platu 1000 €/mes.

PD19-39 strana-
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 719 148
0915 780 751

131180389

na nákladné auto s hydraulickou rukou
na vývoz porﬁxu zo Zemianskych Kostolian.

inzerujte u nás

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

721190233

PRIJMEME
kuchára/ku

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

721190242

Požadujeme poctivý prístup k práci a zručnosť.

sPomíname,služby

8
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Dňa 20. septembra 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, manželka,
svokra, starká

Zdenka Čertíková rod. Mjartanová

721190253

z Cigľa.
Spomíname na teba s láskou. Tí, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou milovanou mamou,
starkou a babkou

Emíliou Hepnerovou rod. Pipíškovou

Smútiaca rodina.

721190255

z Kanianky, ktorá nás opustila 10.9. 2019 vo veku 96 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

„Keď vánok tíško vial, harmoniku bolo počuť v diaľ.
Tvoje pesničky aj básničky počúvali veľkí aj maličkí.
Vždy príde ten čas, keď spomienka na teba bolí o čosi
viac a tvoje piesne žijú v nás.“

Dňa 22.9.2019 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, ocko,
dedko, švagor a krstný
pán Štefan Lampert
z Handlovej.
Smútiaca rodina.

131190398

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

Dňa 6.10.2019 by sa dožila
68 rokov naša milovaná mamina

Daniela Humajová
z Nedožier-Brezian

Deti s rodinami.

131190395

a zároveň sme si pripomenuli dňa 22.9.2019 5. smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy
opustila. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

PD19-39 strana-
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interiér

PrievidZsKo
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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 *

%
Akcia -20raných
b
na 20 vy podláh
dekorov ER
EGG onca roka
latí
*akcia p

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

do k

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD19-39 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

131190401

www.inexdecor.sk

10

godZone / PoliticKá inZercia
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preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

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

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

Nielen radostná správa, ale aj pomoc odkázaným v rôznych podobách

Prečo projekt Godzone preškrtol
svoju značku?
V dobe, keď sa marketingové agen- prinášať radostnú správu o živom Kristotúry snažia zaujať najmodernejšími vi, nádej evanjelia, a tiež praktickú pomoc
reklamnými kampaňami aby zvidi- v mestách, ktoré navštívime.“
teľnili a uviedli na trh nové značky,
projekt Godzone svoju značku škrtá.
Kto prečo a pre koho
Čo sa skrýva za preškrtnutým logom
tohto projektu? Odpoveďou je 11. ročník
evanjelizačného Godzone tour 2019, ktorý 18. až 22. novembra navštívi päť slovenských miest.

Ide o viac

Organizátori tohtoročného turné sa rozhodli škrtnúť značku Godzone a nazvali
ho: GODZONE TOUR 2019 s podnadpisom: IDE O VIAC. Škrtnuté logo odzrkadľuje posolstvo témy, ktorú približuje
riaditeľ projektu Godzone, Július Slovák:
„Po desiatich rokoch toho, čo Boh konal
na Slovensku skrze Godzone sme sa rozhodli škrtnúť naše logo, aby sme vyjadrili
naše presvedčenie, že to nie je o nejakých
značkách, logách, marketingu, konferencii a turné, ktoré organizujeme. Vždy nám
išlo o viac ako „len“ o projekt Godzone.
Vždy išlo v prvom rade o Ježiša, o vzťah so
živým Bohom. Naším zámerom nie je budovanie značky Godzone, túžime ľuďom

História vzniku tohto podujatia siaha
do roku 2009, kedy sa uskutočnilo
prvé turné s cieľom priblížiť evanjelium inovatívnym a kreatívnym spôsobom, ktorý zaujme a pritiahne mladých ľudí. Je zastrešený Združením
kresťanských spoločenstiev mládeže.
Okrem realizácie turné sa venuje organizácii konferencií, formácii mladých
lídrov v animátorskej škole, tvorbe
videí a mediálneho obsahu, ktorými
sa snaží prinášať zmenu do dnešnej
spoločnosti. Vstup na toto podujatie
je zdarma, aby bolo dostupné pre
všetkých bez rozdielu. Minulý ročník
prilákal rekordných 22 511 ľudí, čo
predstavuje najväčšiu účasť doteraz.

Zdroj: Godzone
seniorov a ľudí bez domova či zbieranie odpadu, hrabania lístia, triedenia šatstva, alebo upratovania interiérov a exteriérov. Dobrovoľníci sa aj touto službou snažia svetu
ukázať, že im záleží na mieste, v ktorom žijú.

Liečba duchom

Téma Godzone tour 2019 bola oficiálne
odhalená prostredníctvom videoklipu, ktorý nesie rovnaký názov: Ide o viac. Tím projektu Godzone, ktorý sídli na Sliači, nemusel
ďaleko cestovať, keďže natáčanie videoklipu
sa odohralo priamo v priestoroch Kúpeľov
Už zďaleka nie iba festival
Večerným koncertom v každom meste Sliač. „Toto miesto je známe unikátnosťou
predchádza dobročinná aktivita, evanjeli- svojich liečivých prameňov a my veríme, že
zácia na námestiach a výchovno-zábavný rovnako uzdravujúca je sila evanjelia, ktoré
program na školách. Zahŕňa tiež návštevy ohlasujeme. V spolupráci so sliačskymi kú-
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peľmi sme vybrali nevyužívanú lokalitu, ktorá zapadla do konceptu a “street“ štýlu zvoleného pre tento klip. Od začiatku je našou
snahou robiť veci inovatívne, a preto sme
Tu nájdete klip ku Godzone tour 2019
- IDE O VIAC: https://www.dropbox.
com/s/w6hhacp18uxmxjk/GODZONE_yotube_QR.pdf?dl=0
túto pieseň spravili v rapovej verzii. Táto pieseň je dôkazom toho, že aj moderné veci sa
dajú robiť tak, aby odovzdali hodnoty Božieho kráľovstva a zároveň zachytili mladých,“
vysvetľuje Ivan Petro, člen marketingového
tímu projektu Godzone.
Mgr. Natália Lačná

interiér

PrievidZsKo
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0300

AZBESTOVÝCH STRIECH

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

PD19-39 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

Kultúra

12
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V autobusoch SAD Prievidza
sa opäť objavil revízor

Ranná cesta do práce či do školy je niekedy veľmi náročná záležitosť. Vstať skoro ráno, keď
už slniečko nesvieti do izby
tak, ako cez leto, občas vyžaduje pevnú vôľu a disciplínu.
Hlavne, keď je potrebné stihnúť
ranný autobus... Takmer všetci
poznáme tento pocit.

cestujúcim v rámci Európskeho
týždňa mobility ranné cestovanie
v modrých prímestských autobusoch a pozvať staro-nového revízora v podaní Lukáša Latináka,
ktorý minulý rok rozžiaril tváre
cestujúcich.

131190399

Do prvého ranného spoja „netypický revízor“ nastúpil o 6 hoSAD Prievidza, spolu s podpo- dine ráno. Prvá jazda sa niesla v
rou Trenčianskeho samosprávne- kľudnom duchu. „Minuloročné
ho kraja, sa rozhodla spríjemniť výkriky zanechali stopy na páno-

vi zvukárovi, ktorý natáčal video. samosprávny kraj.
Ale najmä pri prvých ranných spojoch ľudia prebúdzali skôr mňa, Revízor čiernym pasažierom?
ako ja ich,“ priznal herec.
„Aj mne sa stalo, že som občas
cestoval na čierno. Pokiaľ som o
Viacerých cestujúcich príchod tom nevedel, cítil som sa v poriadrevízora prekvapil, no herec ich ku, no keď som to zistil, nebolo mi
ukľudnil slovami: „nestresujte, všetko jedno. Adrenalín mi počas
nestresujte!“ Jednej z cestujúcich jazdy stúpol. Sledoval som každú
dokonca poradil „ešte by ste drie- zastávku, či niekto „podozrivý“,
mali? Tak nech sa páči, do zadnej kto by mohol byť revízorom nepripäťky!“
stúpil“ povedal herec, ktorý si raz
počas svojho študentského života
„Veľká Čausa, Malá Čausa, Veľ- zabudol v septembri obnoviť preká Kauza, Malá Kauza“ Lukáš ukážku.
skontroloval nielen lístky cestujúcich, ale aj to, či dostali zľavy
SAD Prievidza vykonáva občasna celých lístkoch na základe né dopravné kontroly, no stále je
kampane počas Európskeho týž- príjemnejšie stretnúť Lukáša Latidňa mobility, ktorú pre cestujúcu náka, než skutočného revízora.
verejnosť pripravil Trenčiansky
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Sociálno - prázdno
predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,
jablkového
a slivkového kvasu

.RPSOHWQìVRUWLPHQW
WHFKQLFNìFKSO\QRY
D]YiUDFLHKRSUtVOXåHQVWYD
7HSOiUHQVNi+3ULHYLG]D
WHO
HPDLOSULHYLG]D#OLQGHSDUWQHUVN

RWYiUDFLHKRGLQ\3R²3LD²

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S

prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
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SLUŽBY
65-116

za prácou do veľkých miest a nedokážu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vizitkou nesociálnej politiky je aj to,
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkonásobne menej ako priemerný politik
či excentrická celebrita. Sociálne nie
je ani to, že ak sa chce občan dovolať
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže
na spravodlivý proces nemá peniaze.
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci
patria k najzadĺženejším, keďže im na
život z výplat nezostáva? Sociálny prístup nedokazuje ani to, že keď nechcete
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať
úver na zubára. O sociálne nemožno
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí
hypervýhody. O sociálnom prístupe
isto pochybujú aj rodičia žiakov, ktorí často nemajú eurá na stále drahšie
učebné pomôcky, ktoré im štát všetkým v „bezplatnom“ školstve dlhodobo nezabezpečuje...
Poznám jednu pani učiteľku. Po
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela
prejsť byrokratickými zbytočnosťami,
no jej druhým krokom bolo, že sociálne slabšej žiačke zaplatila za obedy
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno
ani doma. Zachovala sa sociálne? Neviem, pretože toto dôležité slovo cynicky degradoval politický marketing.

46-0192

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo
sociálne, keďže som zažil žiakov v
rôznych životných situáciách. Aj v
„bohatej“ Bratislave.
Ťažko mi počúvať, keď politici manipulujú s týmto dôležitým slovom, hovoria o sociálnej politike. Opovážlivejšie
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za
roky samostatnosti sa presadili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina,
ktorá sa radí k vyspelým európskym
štátom, má ešte ďaleko k silnej sociálnej politike. Vďaka nešikovnosti reklamnej stratégie to dokazujú odkazy
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „zadarmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia
na mnohé veci nemajú, že potrebujú
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že
napriek slušnej ekonomike sme odkázaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo
necestujú vlakom?
Sociálnym štátom nie je krajina,
kde si dôchodcovia zo svojich dôchodkov môžu iba nakúpiť, nie cestovať či
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme,
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez
problémov nájdeme ľudí bez domova.
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatrčiach bez kúrenia, elektriny či kanalizácie a jediná ich zábava je váľať sa
v kontaminovanej vode či uprostred
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že
nezamestnaní nemajú na to migrovať

sPoločnosť / Zdravie, služby
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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 ...

52-0006-186

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO

Inzerát, ktorý predáva

prievidzsko@regionpress.sk

Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit
Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.
V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté
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ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

mesto PrievidZa

PrievidZsKo
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platená inzercia

Prievidza ako prvá samospráva na Slovensku
ponúkne duálne vzdelávanie
Mesto Prievidza v týchto dňoch podalo žiadosť
o overenie spôsobilosti
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktorá je
prvým krokom na zavedenie praktickej prípravy vybraných žiakov Obchodnej
akadémie v Prievidzi.

správu daní, ale aj praktické veci využiteľné v rôznych
prierezových odvetviach ako je príprava rokovaní a prezentácií, komunikácia s internými a externými partnermi
a inštitúciami v štátnom i v cudzom jazyku.
Študenti prvého a druhého ročníka zapojení do duálneho vzdelávania budú praktickej výučbe venovať jeden
deň v týždni a študenti 3. a 4. ročníka celé dva pracovné
dni. Za vykonanú produktívnu prácu bude študentom
prináležať aj odmena od zamestnávateľa.
„Od začiatku ponuky zavedenia duálneho vzdelávania
v rámci prievidzskej samosprávy som bola tejto myšlienV systéme duálneho vzdelávania sa žiaci pripravujú na ke naklonená a plne ju podporovala. Už niekoľko rokov
výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon od- spolupracujeme so strednými školami a radi dávame
borných činností podľa konkrétnych potrieb a požiada- priestor na študentské stáže alebo absolventské praxe,
viek zamestnávateľa. Žiak vykonáva praktické vyučovanie ktoré majú pripraviť mladých ľudí na pracovný trh. Väčšipriamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyu- nou však trvajú krátke časové obdobie, preto systematicčovania, v tomto prípade na Mestskom úrade v Prievidzi. kú prípravu počas celého štúdia vidím ako priestor, kedy
Žiaci tak môžu získať odbornú prax v oblasti účtov- si študenti môžu skutočne osvojiť praktické zručnosti a
níctva, personalistiky, všeobecnej administratívy, ale aj pracovné návyky, ktoré využijú po skončení štúdia v prafinančníctve a špeciálnej administratívy verejnej správy covnom živote. Samozrejme je to nesporná výhoda aj pre
a samosprávy. Nespornou výhodou je, že po absolvovaní zamestnávateľov, ktorí si takto dokážu obrazne vychovať
duálneho vzdelávania by mali študenti obchodnej aka- zamestnancov pre svoje potreby, o ktorých je už na súčasdémie ovládať napríklad zostavenie finančného plánu nom pracovnom trhu núdza“ uzavrela primátorka Kataría rozpočtu spoločnosti, správne vedenie účtovníctva a na Macháčková.

Digitalizácia rezidentských parkovacích kariet
Od 1. septembra začali Technické služby ako pre- osobnú návštevu v Turisticko-informačnej kancelárii.
vádzkovateľ centrálnej mestskej parkovacej zóny, Online žiadatelia si môžu uhradiť rezidentskú kartu proso zavádzaním digitálnych rezidentských parkova- stredníctvom platobnej brány.
cích kariet.

131190364

Digitálne parkovacie
karty postupne nahrádzajú súčasný model
rezidentských
kariet.
Dôvodom zmeny je zjednodušenie ich vydávania.
Celý proces vybavenia
parkovacích kariet pre
obyvateľov ako aj pre
podnikateľov sa zrealizuje po vytvorení konta
na stránke www.parkovanieprievidza.sk
.
Následne po podaní online žiadosti, už obyvatelia nemusia absolvovať
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0171
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PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY
kachle

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

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

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

16

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

