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Týždenne do 41 340 domácností

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

131190011

131190089

T: 0917 850 767

721190085

BUK, DUB - S DOVOZOM
ručne štiepané bez odpadu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže
za Okr. úradom práce

PRECHODNÉ A ZIMNÉ

BUNDY

šály, čiapky
a rukavice
riﬂe, plavky
jesenný a zimný
sortiment textilu

T: 0907 975 776

parkovné zaplatíme za Vás

131190405

KABÁTY
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131190001

131190008

EXTRA

redakčné slovo / reality, služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Už to ani neprekvapuje

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

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
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

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
Teda, nie tak ich krásou, jedineč- prácu na dva týždne. V stredoveku boli
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta- na Slovensku poddaní. Dnes máme
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich akúsi novú spoločenskú vrstvu – nadnikto nesmie. A hoci sú stavby v národ- daných. Predaných. Zapredaných.
ných parkoch logicky zakázané, ak nej- Moci a majetku a neobmedzenosti,
de o stavby vo všeobecnom záujme ob- hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú všetkým nám takéto konštatovanie vyvybavené všetko v súlade so zákonom. hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
Postav si chatu v národnom parku, všade okolo nás predstavitelia boľšepostav si vilu v mestskom parku. Ukáž, vickej moci ako smreky počas víchrice.
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet- U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
ko, že si pozemský boh! Že zákony, O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo- „spoločensko-politických“
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný zmien. Treba si položiť
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo otázku, čo sa vlastne v
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe- otázke vnímania a príniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
stupu k moci , ako aj jej
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo výkonu odvtedy zmeprekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu- nilo.
ďom pravidelne každé štyri roky časť z
Všetko dobré nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

131190002

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

ODST

ÚPIM

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

Otázka: Dobrý deň, pracujem u jedného zamestnávateľa 10 mesiacov a
končím dohodou z dôvodu zrušenia
časti zamestnávateľa. Na aké odstupné mám nárok? Niekde som našla, že
keď nemám viac ako 1 rok odpracovaný,
nemám nárok, ale v Zákonníku je uvedené, v prípade dohody a odpracovania menej ako dvoch rokov je odstupné
mesačné. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, podľa § 76 ods.

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

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

Stredné Slovensko
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

GEODET
NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

131190407

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

131190222

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

131190006

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

- 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

721190011

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

2 písm. a) Zákonníka práce: Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v §
63 ods. 1 písm. a) (jedná sa o prípad, keď sa zamestnávateľ
alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec
nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce)
alebo písm. b) (jedná sa o prípad, keď sa zamestnanec stane nadbytočným) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil
vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného
zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako
dva roky. Vo Vašom prípade tak podľa môjho právneho názoru máte nárok na mesačné odstupné.

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.
Vám ponúka:

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

131190334

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

2

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.

131190409

Redakcia:

domácnosť, služby

prievidzsko

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

od 108€

3
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voda kúrenie plyn
zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

0918 374 754, 0907 716 526

131190393

DESMONT s.r.o.
STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA

dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia. BEZ OBÁV.
KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

AŽ

150 EUR SPÄŤ

PRESŤAHOVANÉ DO NOVÝCH
PRIESTOROV V BUDOVE POŠTY NOVÁKY
O Vaše pánske a dámske strihanie, svadobné a spoločenské účesy sa postarajú Vami dobre známe kaderníčky:
Katka: 0915 649 969, Aďa: 0908 482 243, 046/546 25 35

AJ NA OBJEDNÁVKY

HOLIČSTVO EVA - MIKLAŠOVÁ EVA
Pánske a dámske kaderníctvo

131190378

721190001

Partner
Wüstenrot
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RUK A

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

721190263

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.

&1m+8160

ZÁ

UKA N

ÁR

R UK A
ZÁ

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely.

131190016

131190303

ROKOV

Z

T:0948 975 710

10
5
R

0905 492 435

KO
A Ö IN
N

MOTOR

RTOR
VE

www.zaluzie-hudec.sk

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

5
ROKOV

A

VERTO
IN

E+G STAV s.r.o.

A CELÝ

ROBOK

T: 0915 118 163

N

VÝ

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

721190244

Murárske práce

právnik radÍ / služby, kurzy

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem dlhodobo 2
izbový, prerobený, zariadený byt v Prievidzi - Sever.
Cena 400-Eur/mes. T: 0911
477 801aj do č. 40,41
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T:
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

Chcete

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Kurz je v trvaní 226 hodín,
možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

Informácie osobne na adrese:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
Staničná č.2, Prievidza
tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

721190105

03 BYTY / 3predaj
byty/predaj

otvára

KURZ OPATROVANIA DETÍ,
v termíne od 24.10. do 27.11.2019

BRIKETY, PELETY

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám dva nové páperové paplóny. T: 0907 756 786
» Kúpim 100m elektrického 3 fázového kábla. T:
0915418014

7HSOiUHQVNi+3ULHYLG]D
WHO
HPDLOSULHYLG]D#OLQGHSDUWQHUVN

ASFALTOVÝ ŠINDEL

RWYiUDFLHKRGLQ\3R²3LD²

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Hľadám parťáčku na dovolenku. T: 0944 691 833
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

VOLAJTE +421 919 466 280

Kvalitné služby za prijateľné ceny!!!

-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
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721190258

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Hľadám prácu ako murár,
maliar,strážnik so psom T:
0949 812 164

.RPSOHWQìVRUWLPHQW
WHFKQLFNìFKSO\QRY
D]YiUDFLHKRSUtVOXåHQVWYD

65-116

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Darujem Škodu 120 80 -te
roky. Ďalšie otázky vyrozumiem. Volajte na telefónne
číslo 0915 343 208
» Kúpim na Citroen xara
r.v.1999 naftový prístrojovku
č.t. 0940 330 375

v Prievidzi

721190265

01 AUTO-MOTO /1predaj
auto-moto/predaj
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ. T:
0908 205 521
» Predám Škoda Superb
2,5 TDI, kW 114, cena 2 000
eur. Volať po 16 h. T. 0908
751 637

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

131190403

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?

131190245

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

72119 0002

4

zdravie, interiér, služby

prievidzsko

5

ZDRAVÉ ZATEPLENIE
PRE KAŽDÚ STRECHU

štiepaný buk - odrezky dub

131190244

0910 598 927

TERAZ ZĽAVA

50 %

Obchodný partner Knauf Insulation, s.r.o.

721190041

E: pvm.slovakia@gmail.com
M: 0905 250 503
Prievidza

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
M. R. Štefánika 38, Prievidza
131190010

131190012

(Staré sídlisko)

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
EUCERIN – 25% ZĽAVA na všetky produkty

APOTHEKE
PEELING
NA TVÁR
100ml -

s rastlinnými
jojobovými
mikroperlami a
alantoínom

FLORSALMIN 50ml -

tinktúra zo šalvie lekárskej,
zápalové ochorenia ústnej
dutiny, ďasien a hltanu,
podporná liečba pri angíne

2,79€
VIBOVIT FARMA
GUMMIES 50ks
- želé multivitamíny

s ovocnou príchuťou,
výživový doplnok

8,61€

BIODERMA ATODERM
500ml 1+1

povrchových
zákrokoch

12,50€

ČISTEC ROVNÝ
sypaný 30g

10,86€

2,74€

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.
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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7,14€

6,07€

131190013

Topánky do vetra
aj do dažďa

9,15€

AVENE
CICALFATE
obnovujúca
emulzia
40ml - po

zdravie / spomÍname, služby
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Ako na rastúce bruško

pán Alexander Homola
z Prievidze.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

131190366

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

„Ťažko je vysloviť to, čo v srdci cítime.
Stále nám veľmi chýbaš ...“

Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

Dňa 4.10.2019 si pripomíname
4. smutné výročie, čo nás opustil
milovaný manžel, ocko a dedko

Pavel Štrba.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

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

S láskou a úctou spomína celá rodina.

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

„Odišli ste nám zo života, no
s nesmiernou láskou na vás
spomíname a v našich srdciach vás stále máme.....“

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

Dňa 4. októbra 2019 si pripomíname
10 rokov, čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko

Dňa 28.9. 2019 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia
a nedožité 90. narodeniny
nášho drahého ocka, deduška a pradeduška pána
Michala Magdolena. Zároveň 16.4.2019 uplynuli 3
roky, čo nás opustila aj naša
milovaná maminka, babička a prababička pani Mária Magdolenová. Kto ste ich poznali,
venujte im s nami tichú spomienku.

pán Vladimír Fišer
z Prievidze.
721190264

S láskou a úctou spomínajú dcéry Hanka a Sonika,
vnúčatá Janka a Peťko s rodinami a pravnúčatá Melisska, Danko a Simonka.

131190382

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

Dňa 8.10.2019 si pripomenieme
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
ocko a starý otec

S láskou a úctou spomína manželka Helena, dcéry Leňa a Katka s rodinami.

721190246

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Dňa 11. októbra 2019 by oslávil svoje
70. narodeniny
pán Jožko Kotian.
Dňa 26. novembra 2019 uplynie
prvé výročie od jeho úmrtia.
V roku 2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia
pani Milenky Kotianovej,
ktorá by sa v tomto roku dožila aj svojich 70.narodenín.
Veľmi nám chýbate.
Syn Martin a celá smútiaca rodina.
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Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.

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 PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE *

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

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

OKNÁ A DVERE
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

PD19-40 strana-
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(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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131190410

www.inexdecor.sk

služby, domácnosť
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Kozmetický
salón Martina
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Ako osláviť 17. november

Prijmem vodiča

stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 453 613

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0903 404 935

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

T: 0919 288 363

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

GeWiS Slovakia s.r.o.

Hľadám pracovníkov
a brigádnikov

Pozícia:

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

75-100

24 nových moderných
dekorov

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

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

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk
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inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

721190254

Obsluha CNC obrábacieho stroja/obrábač kovov

(nie dôchodcov), na
rôznorodú lesnú činnosť
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).
Plat 9 až 10€/hod.
v čistom, týždenné zálohy
+ cestovné a ubytovanie
hradené zamestnávateľom.

Tel: 0904 487 852

PRIJMEME
kuchára/ku

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

131180389

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

721190233

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

76-0009

prievidzsko

chrÍpka / služby
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Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa
Posilnite počas chrípkovej sezóny
obranyschopnosť svojho organizmu
dopĺňaním vitamínov, pravidelným
pohybom i dôkladným umývaním rúk.
Dodržiavajte zásady prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a doma.

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu.

Ohľaduplnosť
a preventívna hygiena

Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochranu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti,
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrec-

Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí
ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou,
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je
najúčinnejším spôsobom prevencie očkovanie proti chrípke.

Chirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne dôležité dbať na čistotu rúk, pripomínajte to neustále aj deťom. Ruky si
umývajte čo najčastejšie, aj po použití
jednorazovej vreckovky, a to teplou
vodou a mydlom. V prípade núdze
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj za
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí
použite jednorazovú utierku alebo
čistý uterák.

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou až 12 hodín, na hladkých (neporéznych)
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria- povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín.
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta- Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie
kzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala
Upratovanie navlhko
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle
V domácnosti sa počas chrípkoochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívej sezóny odporúča upratovanie
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.
„navlhko“, teda s použitím dezinfekčných prostriedkov s obsahom
Rada hlavného hygienika
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú„Dôkladným umývaním rúk zabraňuječeniny, chlóhexidínu či jódu.
me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane
chrípky a jej podobných ochorení. Umývakoviek, ktoré po použití zahodia do koša. nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo rúk medzi základné formy prevencie chrípV miestnostiach na pracovisku, vo výchov- veľkej miere predísť rozšíreniu respirač- ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba ných infekcií, rovnako ako hnačkových Slovenskej republiky.
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8
Infografika: ÚVZ SR

Dopĺňajte vitamín C, čistotu
rúk zdôrazňujte najmä deťom

Obranyschopnosť organizmu, vrátane
detského, možno počas chrípkovej sezóny
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C,
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi,
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu sa odporúča
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného pobytu na
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

URKQDVHGHQLH
SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ÒORåQêSULHVWRU
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Madlo 37cm
+ taburetky
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Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

9

3,90 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

47-019

46-0192

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

PD19-40 strana-
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Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný
dôchodok
Ak chcete požiadať o dôchodok,
nemusíte preto vystáť na Sociálnej
poisťovni rad. Máte možnosť objednať si termín on-line a prísť na
konkrétny čas.
Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli
dôchodkový vek alebo sa k nemu už
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v pobočke Sociálnej poisťovne a objednať
si termín spísania žiadosti o dôchodok
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníctvom rezervačného systému na webovej
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka
tomuto systému si poistenec rezervuje
presný termín návštevy a prostredníctvom mailu dostane informáciu nielen
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder,
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu

robného dôchodku v pobočke Sociálnej
poisťovne potrebujete nasledovné doklady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne alebo potvrdenie školy
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré
nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
-vojenská knižka alebo doklad vydaný
príslušnou vojenskou správou,
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie
príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu,
je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia a to v
prípade, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa,
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v
ktorých občan bol evidovaný v evidencii
nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie pred 1. januárom 2001,
poberal podporu v nezamestnanosti v
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra
2003,
-hodnoverný doklad najmä evidenčný
list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé,
odkedy dokedy trvalo zamestnanie,
-potvrdenie zamestnávateľa o období
zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o
sociálnom zabezpečení.

Po kliknutí na stránke Sociálnej poisťovne, si vyberiete agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadáte názov
svojej obce, tam kde máte trvalé bydlisko a systém vám ponúkne najbližšie
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po
zadaní dátumu a presného času systém
potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť a dostanete aj poučenie o tom, aké doklady si
treba priniesť. „Rezervačný systém Sociálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla
vo všetkých pobočkách v polovici januára tohto roku a už ho využilo takmer
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda
14 964 si rezervovalo termín práve na
spísanie žiadosti o starobný dôchodok,
ďalších 3 851 sa touto formou objednalo na spísanie predčasného starobného Posúdenie nároku
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.
na minimálny dôchodok
Pri posúdení nároku na minimálny
dôchodok okrem uvedených dokladov
Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta- je potrebné aj:

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov.
foto autor Pasja pixabay

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line.
foto autor stevepb pixabay
-potvrdenie príslušných inštitúcií o
sume dôchodku vyplácaného z cudziny,
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada
priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
-potvrdenie príslušných inštitúcií o obdobiach poistenia získaných v cudzine,
ak ich žiadateľ získal.
-Evidenčný list dôchodkového poistenia
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude
naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého
žiada starobný dôchodok.
Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k
vašej žiadosti všetky potrebné doklady, bude si ich musieť poisťovňa
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas
vybavovania dôchodku.

tený však poistencovi môže byť najviac
tri roky spätne od podania žiadosti o
dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje
hovorca.
Príklad: Ak ste napríklad dôchodkový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a
o dôchodok požiadali v tomto roku 20.
septembra 2019 so spätnou platnosťou,
bude vám vyplatený iba od 20. septembra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Kto môže poberať viac
starobných dôchodkov?

Ak ste pracovali v cudzine, môžete
poberať aj viac starobných dôchodkov. Nárok na starobný dôchodok vám
môže pritom vzniknúť z každej krajiny,
kde ste pracovali a odvádzali poistné.
Ak máte bydlisko na území Slovenskej
republiky a boli ste dôchodkovo poistený teda zabezpečený v štáte, na ktorý
Aké potvrdenia ešte
sa vzťahujú koordinačné nariadenia
môžu byť potrebné?
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým
V niektorých prípadoch, môže sociálna má Slovenská republika uzatvorenú
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady: medzinárodnú zmluvu o sociálnom
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume do- zabezpečení, máte možnosť požiadať o
priznanie dôchodku aj z týchto štátov
siahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru priamo v príslušnej pobočke Sociálnej
zhodnotenej na účely výsluhového dô- poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku
chodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociál- na dôchodok a jeho výplatu z dôchodneho zabezpečenia ministerstva alebo kového poistenia Slovenskej republiky
Vojenského úradu sociálneho zabezpe- a súčasne uplatní nárok na dôchodok
čenia
z dôchodkového poistenia u nositeľa
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v sociálneho zabezpečenia v daných štáhmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok toch. Tí potom rozhodnú o nároku na
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
dôchodok z ich dôchodkového poiste-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo nia. Toto dôchodkové poistenie však
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vyko- musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“
naných zrážok zo mzdy
dodáva P. Višváder.
Príklad: Takže dôchodca, ktorý
pracoval na Slovensku a tiež napríO starobný dôchodok
klad v Rakúsku, v oboch štátoch splmôžete požiadať aj spätne
Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, ne- nil podmienky nároku na dôchodok
musíte hneď požiadať o dôchodok. Mô- a jeho výplatu, môže poberať dva dôžete naďalej pracovať bez toho, aby ste chodky – jeden zo Slovenska a jeden
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom z Rakúska.
čase rozhodnete požiadať o dôchodok,
Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
môžete oň požiadať aj spätne. „VyplaStranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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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 ...

PRIEVIDZSKO

18-011

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

PD19-40 strana-

13

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

» 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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?

kultúra, služby
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Gymnazisti na ERASME.
Tento september sme my, študenti
štvrtého ročníka Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi, dostali príležitosť
zúčastniť sa projektu Erasmus+ s názvom Make Social Inclusion Happen
v rumunskom prímorskom meste Costinești. Na projekte sa zúčastnilo 60
mladých ľudí zo 6 krajín európskej únie
a ich učiteľov ako vedúcich skupín.
Na cestu sme sa vydali 18. septembra
autobusom, ktorý prišiel s českými účastníkmi. V Maďarsku sa k nám pridali ďalší
študenti a následne nás čakala dlhá 22-hodinová cesta naprieč Maďarskom a Rumunskom, na pobrežie Čierneho mora. Na
našom ubytovaní nás srdečne privítali Rumuni, ktorí dorazili ako prví. Naši bulharskí a macedónski priatelia mali problém
s prechodom cez hranice a prišli až neskoro
v noci.
Program sme začali so zoznamovací-

mi aktivitami, ktoré sa postupne prehĺbili
do teambuildingu. Boli sme rozdelení do
menších skupín, aby sme sa mohli lepšie
zoznámiť a postupne odbúravať „komfortnú zónu“ a naučiť sa pracovať spoločne,
bez ohľadu na krajinu pôvodu, náboženské presvedčenie, či rôzne osobné názory.
Dni sme čas trávili formou „sessions“, tzv.
skupinové sedenia, na ktorých sme riešili
rôzne problémy, či už pomocou diskusie
alebo inou aktivitou. Najväčší úspech zožala rubrika „Ask Me Anything – Opýtaj
sa ma hocičo“, ktorá rozprúdila debatu na
rôzne zaujímavé témy, ako je napr. viera a
náboženstvo alebo otázky rovností práv
žien a mužov. Preberali sme témy mentálneho zdravia, šikany, sebapoškodzovania,
ktoré sú pre mnohých tabu. Bola vytvorená
atmosféra dôvery a bezpečnosti a tak sme
mali možnosť dostať odpovede na otázky,
na ktoré by sme sa v bežnej komunikácii
neopýtali.
V inej aktivite sme náš hlavný priestor
rozdelili na 3 časti, jedna bola pre súhlas,
druhá pre neutralitu a tretia časť pre nesúhlas, postavením na jednej z týchto častí
sme mali vyjadriť svoj postoj k danej otázke
a neskôr, mal jeden z každej časti obhájiť
a rozumne argumentovať s ostatnými, prečo tak urobil.
Vo voľnom čase sme sa viac zbližovali
s ostatnými účastníkmi, komunikovali sme

v angličtine pri káve alebo sme sa vybrali
na pláž, užívať si posledné teplé letné dni.
Jeden večer bol venovaný Slovensku.
Pripravili sme pre našich priateľov krátku
prezentáciu o našej vlajke, kvíz o Slovensku, zatancovali tradičný slovenský ľudový
tanec a taktiež sme pre nich pripravili súťaž. Svoj program sme zakončili vtipným
videom od PPPetera o Slovensku. Na záver
sme predviedli slovenskú pohostinnosť a
ponúkli ochutnávku tradičných slovenských výrobkov. Musíme sa hrdo pochváliť,
že náš program sa účastníkom páčil najviac.
Study Visit v známom letovisku Con-

PD19-40 strana-

14

stanta sme absolvovali vlakom, čo bolo
malé dobrodružstvo. Prehliadli sme si
mesto, navštívili sme mešitu, múzeum histórie a aj akvárium.
V posledný projektový deň sme sa lúčili.
Písali sme si milé odkazy na papier, ktorý
sme mali prilepený na chrbte. Keď sme si
ich neskôr prečítali, niektorí sme si aj poplakali. Večer bola talentová súťaž, do ktorej sa mohol zapojiť každý.
Domov sme sa vrátili 29. septembra obohatení o nové priateľstvá, skúsenosti, zážitky a s pamätnými tričkami z projektu, ktoré
nám budú pripomínať tento krásny týždeň.
Matúš Mäsiar (4.F)

prievidzsko

mesto prievidza

15

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

DEŇ PRIEVIDZE
SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU

dislava Stančeka konal slávnostný koncert na počesť tohto
hudobného skladateľa a prievidzského rodáka, po ktorom
už 25 rokov škola nesie svoje pomenovanie. Zazneli na ňom
Stančekove diela v podaní Orchestra ZUŠ LS s dirigentom Ing.
Jánom Glosom, DSZ Liberi cantantes pod taktovkou Mgr. art.
Zuzany Hagarovej a telesa Mucha Quartet z Bratislavy. Koncertu sa zúčastnila aj vnučka L. Stančeka pani Elena Kačírová z
Nitry. Pri tejto príležitosti OOCR RHNB vydala skladačku o živote a diele L. Stančeka.
Deň Prievidze a oslava SDCR pokračovali 28. septembra na
Námestí slobody. Oficiálne ich za organizátorov otvorili Ing.
Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky Prievidze a Ing. Róbert
Lupták, predseda Dozornej rady OOCR RHNB a odovzdali ocenenia „Za osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu na
Hornej Nitre“ osobnostiam, ktoré nominovala OOCR RHNB.
Sú to Helena Dadíková, poslankyňa MsZ Prievidza, predsedníčka komisie školstva a kultúry a členka DR OOCR RHNB, Irena Balážová, pracovníčka destinačného manažmentu OOCR

RHNB, Dana Horná, riaditeľka KaSS Prievidza, Mirety Dian a
Jaroslav Dian, manažéri projektu Zelený bicykel. Toto ocenenie
dostala aj Stredná odborná škola obchodu a služieb za vzdelávanie v manažmente regionálneho CR a realizáciu mnohých
úspešných aktivít. Prevzala ho riaditeľka školy Mgr. Darina Krčíková.
Veľkým magnetom na námestí boli tri autobusy SAD Prievidza, a to historická Praga z r. 1950 a moderné komfortné autobusy SETRA pre prímestskú a diaľkovú dopravu a SOLARIS pre
MHD. SAD týmto spôsobom pripomenula aj 70. výročie svojho vzniku. Prezentácie svojej činnosti mali v stánkoch OOCR
RHNB, ocenená SOŠOaS, ktorá oslavuje v tomto roku 100.
výročie svojho založenia, Centrum voľného času v Prievidzi,
ktoré si pripomína 60 rokov činnosti, ZUŠ Ladislava Stančeka
a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi s ponukou programov a výstavou pozoruhodných osobností Prievidze, ktorú
pripravili s MV SR, Štátnym archívom v Trenčíne – pracoviskom Archív Bojnice. Atmosféru na námestí oživovali stánky
košikára, medovnikára, včelára, producentky sirupov a iných
prírodných produktov a stánky s občerstvením.
Kultúrny program Dňa Prievidze bol pestrý, vystúpili mažoretky z CVČ, skupina LAZY MONDAYS, speváci z E-školy, TS Mimikry, tanečné a hudobné súbory ZUŠ LS a historicko-humornými scénkami pobavila skupina Aquila. Ďalšie vystúpenia
museli byť zrušené pre silný dážď. Podvečer sa počasie zlepšilo
a festival DUBŠTOK sa uskutočnil podľa plánu. Priaznivcov a
najvernejších fanúšikov pôvodnej prievidzskej hudobnej tvorby pritiahli a rozhýbali kapely Henri Pilch, Dhanyavad, Somebody, Rock N Hop a Dizydent.
Sylvia Maliariková

Organizátori ďakujú mediálnym partnerom RTV Prievidza, PRIEVIDZSKO, MY, Čo dnes.
Podujatie finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR
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27. september je Svetovým dňom cestovného ruchu
(SDCR). Takto to stanovilo VZ Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO. Hlavným zmyslom SDCR je vyzdvihnúť cestovný ruch ako významný faktor rozvoja,
jeho prínosy v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a
politickej. Pri tejto príležitosti pripravili mesto Prievidza
a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná
Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) podujatie Deň Prievidze, ktoré sa konalo 27. a 28. septembra 2019. Spoluorganizátorom
bolo Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, partnermi boli Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región a SAD Prievidza.
V piatok 27. septembra sa v Základnej umeleckej škole La-

zdravie / sluŽBY
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vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

SUN
Vírivka

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

tna

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

3-mies

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

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

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
C
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PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005
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600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

PD19-40 strana-

16

