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PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Smutné Slovensko

Pred nami je na záver posledného

Pečené
prasiatka

T: 0908 13 11 99

131190001

721190011

Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu betónu,
dlažby, asfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.

131190257

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša

Hovorí sa
o desať minút, nie za desať minút.

PALIVOVÉ DREVO

MÄKKÉ - suché
MIX - tvrdé, mäkké listnaté -

VÝPREDAJ 250€
T: 0907 429 904
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právnik radí / reality, služby

PRIEVIDZSKO Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka

+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

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

131190002

Otázka: Dobrý deň. Chcem sa

opýtať, ako mám postupovať a
čo mám robiť v prípade, že mi boli
prisúdené alimenty v čiastke 140€
mesačne z platu cca 1.000€. Ale
o dva mesiace na to som klesol s
platom na zhruba 500€ mesačne
a mám podlžnosti voči bankám a
ešte mám jednu vyživovaciu povinnosť, tak mi neostáva ani životné minimum.

Odpoveď: Dobrý deň. V prípade, ak sa zmenila

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Vaša ﬁnančná situácia, došlo v zmysle zákona o rodine k zmene pomerov na Vašej strane a máte právo podať návrh na zníženie výživného na súd. Súd
posúdi Vašu ﬁnančnú situáciu a ak zistí, že došlo k
zmene pomerov na Vašej strane (k značnému zníženiu príjmu) a nie ste schopný dosiahnuť vyšší príjem,
je oprávnený výživné znížiť. Samozrejme, prihliadne
aj na to, z akého dôvodu došlo k zníženiu príjmu o
viac ako polovicu a aj na potreby maloletého dieťaťa.

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory na prenájom - 1. posch.

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.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Odstúpim zabehnutý
SECOND-HAND

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

Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2, tel. 0905 471 989
Predám poschodový, nezrekonštruovaný
RD v Oslanoch, celková rozloha 457 m2
T: 0902 363 885
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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

Info: 0918 824 089

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

Vám ponúka:

T:0948 975 710

- 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

95 000€.

T: 0903 538 570

REALITY

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

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
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Predám
pozemok

ul. Riečna 1 200m2

E+G STAV s.r.o.

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.

Stredné Slovensko

v Prievidzi na Ul. Madvu č.6

Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.
Cena 600€ + energie T: 0903 538 570

131190222

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

131190256

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

721190163

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

131190234

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

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

131190261

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

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

721190164

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

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde
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131190006

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

práce

721190164

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190016

Redakcia:
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reality, služby, domácnosť

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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4
acn / zamestnanie

06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
» Predám pozemok vhodný na stavbu domu v Bojniciach tč. 0949 401 539
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie
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
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Predám pávy T: 0949
225 092

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné

» Darujem mlynček na
mäso P0RKERT za 1 l slivovice. T: 0905 518 249
» Kúpim staré Primky,
iné mechanické hodinky
a strieborné mince. Tel:
0905 767 777

15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám upratovačku na
4hod.týž. Chrenovec-Brusno T: 0915 748 263
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

InZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

na vymenovanie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V NOVÁKOCH,

ul. Pribinova 123/9, 972 71 Nováky
a
na vymenovanie

RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
V NOVÁKOCH,

ul. Svätoplukova 91, 972 71 Nováky

PRÁCA

Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia Aktuálne z Novák.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do 8.7.2019 do 12:00 hod. na adresu:
Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
v uzavretej obálke označenej
„Výberové konanie riaditeľ Základnej školy – Neotvárať“
„Výberové konanie riaditeľ Materskej školy – Neotvárať“

Prijmeme do pracovného pomeru

palič - zvárač
lakovač
Nástup možný
ihneď.- otryskávač.
Náplň práce pre palič - zvárač:

pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Náplň práce pre lakovač - otryskávač:

povrchová úprava kovov otryskávaním a striekaním, tmelenie a brúsenie
zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Požiadavky na paliča - zvárača:

zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1
prax v odbore aspoň 6 mesiacov

Prijmeme zamestnanca na pozíciu

Požiadavky na lakovača - otryskávača:

OPERÁTOR

prax v odbore aspoň 3 mesiace

Zamestnanecké výhody a beneﬁty:

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových
výrobkov.

nástupná tarifná mzda od 730 EUR (možnosť zvýšenia mzdy po
3-mesačnej skúšobnej dobe)
stabilná práca
mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
príplatky za poobednú zmenu
príplatky za prácu v sťaženom prostredí od 0,60 EUR/hod.
stravné lístky v hodnote 4,20 EUR, každý tretí mesiac 4,50 EUR
(doplatky zo sociálneho fondu)
príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy
Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01
Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová, tel.č.: 0902 487 046

Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou

Mzda: 520€, max. 30% prémie

131190027

12 DEŤOM
deťom
12

MESTO NOVÁKY

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie

duchovný asistent acn

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

PRACOVNÁ PONUKA:

Spoločnosť Pfeiﬀer SK s.r.o.
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, ﬁlipovicova@pfeiﬀersk.sk

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

32-0024-3

» Kúpim ľudové kroje T:
0902 708 047

Platové podmienky:
840€/brutto + diéty, prípadné mesačné odmeny

» P. Martin Mária Barta

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

131190206

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

721190148

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

prax v zákazkovej výrobe nábytku výhodou
nástup možný ihneď
vodičský preukaz skupiny B
pracovný úväzok na pracovnú zmluvu
mzda - 4,50€ - 7,00€ / hod. + odmeny

131190255

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
Vďaka pomoci dobrodin- c o v
pápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
ako 51 miliónov Biblií
pre deti v 189 rečiach
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org

131190227

02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné

„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“

PD19-24 strana-

4

0903 404 935

76-0009

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

Žime s Bibliou

75-06-3

Občianska
riadková
inzercia

5
zdravie / služby, zamestnanie

Mediteriánska diéta

131190244

0910 598 927

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Nástup IHNEĎ!

Opakujeme,

že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.

36-0006

0948 109 195
Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP + 2300€/netto
ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

131190010

Slovenčina naša

štiepaný buk - odrezky dub

45-0196

Z historického hľadiska skladba stra- ktorých druhov rýb a morských plodov.
ɧ 6WUDYD P£ V¼ÏDVQH SUHYHQW¯YQ\
vy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava účinok pred vznikom rakoviny až
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
ɧ3ULD]QLY¿YSO\YP£DMQDNRPSHQStredomorská strava má svoj pôvod
vstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
ɧ 1DSRP£KD VSU£YQHM IXQNFLL QHUGréci ako Taliani a obaja inak ako Španieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených GHPHQFLH 3DUNLQVRQRYHM D $O]KHLPHtukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleStačí, ak si spomenieme dovolenniny a ovocia, veľa rýb a mastných
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
kyselín prospešných pre zdravie.
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najzdravšími stravovacíviac, lebo:
ɧ &KU£QL SUHG VUGFRYRFLHYQ\PL mi spôsobmi.
(dokončenie
ochoreniami o takmer 30 percent.
nabudúce)
ɧ3RP£KDSULXGUŀDQ¯KPRWQRVWLDM
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
ARTERIN 60ks -

Výživový doplnok tablety z
prášku z fermentovanej kvasinkou Monascus purpureus.
Arterin® obsahuje monacolin K z červenej fermentovanej
ryže, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny
cholesterolu v krvi. Priaznivý účinok sa dosiahne pri
dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej
fermentovanej ryže.

Avene
Termálna
voda 1+1 -

upokojuje
podráždenie a
začervenanie,
ﬁxuje make-up

13,86€

8,20€
ENDIEX - 12 tvrdých kapsúl
- liek určený na liečbu hnačky

Klorane cestovný
balíček - chinínový

šampón 100ml, 75ml
sprchový gél HIBISCUS
a 75ml telové mlieko
HIBISCUS

4,16€

6,10€
VICHY letné
taštičky
za výhodnú
cenu - SLOW AGE,
LIFTACTIV
NEOVADIOL
- micelárna voda

30ml, termálna
voda 50ml, Mineral 89
Hyaluron Booster
10ml, krém 15ml

Fenistil gel - na kožné alergie
a rôzne druhy svrbenia
30g

50g

Vitamíny pre diabetikov
90 tabliet - doplnok stravy s

obsahom vitamínov, minerálov a
antioxidantov

9,96€

5,98€
8,24€
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6,75€

6,41€

9,78€

9,29€
BIODERMA PHOTODERM ZĽAVA
- 4€ na jednotlivé produkty +
DARČEK BIODERMA mlieko po
opaľovaní 100ml

131190013

Široký vyber
ortopedickej obuvi

9,90€
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spomíname

„Kto žije v srdci, neumiera...“

Dňa 14. 6. 2019 uplynuli 2.smutné roky,
čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička a babka

Dňa 14.6.2019 si pripomíname
2 roky od smrti našej drahej manželky
a mamy

Marta Doležalová
pani Lýdii Dany Cápayovej

131190249

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

„Odišiel si do práce spokojný a šťastný,
že budeme spolu zas,
no krutý osud skalil naše šťastie,
nevrátil si sa viac...“

„Vždy príde ten čas,
keď spomienka na teba bolí o čosi viac.“

Dňa 9.6.2019 uplynulo neuveriteľných
30 rokov, čo nás nečakane a navždy vo veku
36 rokov opustil náš drahý manžel a ocko

Dňa 16. 6. 2019 uplynie 10 rokov od smrti

pán Ján Grešner

„Na krídlach smrti odišiel si v diaľ,
v duši nám zostala bolesť a žiaľ.
Na tejto zemi už ťa viac niet, ale si tam,
kde je krásny svet.“

Dňa 5.6.2019 uplynul smutný rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
starký a prastarký

So smútkom v srdci sme si 11.6.2019
pripomenuli 5. výročie, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a švagor

Lukáč Minich
a dňa 19.6. 2019 uplynie 7 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama, starká a prastarká

Karol Hanzel

Mária Minichová, rod. Píšová.

z Bojníc.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Dana, dcéra Kristínka,
syn Jozef a švagriná Renáta.
721190159

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

„Hviezdy prestali na teba svietiť a slnko hriať,
ale my, čo sme ťa milovali, budeme na teba spomínať.
Nech stále každý spomína, kto ťa znal
a pre tvoju dobrotu ťa v úcte a láske mal.
Slza, ktorá vypadne pri jej hrobe, nikdy nezahojí bolesť,
ktorá zostala v našich srdciach.“

Za tvoju nežnú lásku, starostlivosť o nás,
za všetky milé slová a starosti,
zachovávame drahý otec a manžel pocit
neskonalej vďačnosti.

Dňa 14. júna 2019 si pripomíname 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

Dňa 28.6.2019 uplynie 9 rokov,
kedy nás navždy opustila naša drahá
mamička a starká

Ing. Miroslav Tomčík.

Jolana Kotešová

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

z Novák.
S láskou spomínajú dcéra Dana, dcéra Renáta, vnučka Kristínka a vnuk Jozef.
721190169

S láskou spomínajú manželka Eva, deti Miriam, Jirko,
Mirko s Paulínkou a Tomáško, vnučka Klaudika a ostatná rodina.

721190177

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

131190263

S nesmiernou láskou spomínajú manželka Hanka, deti Janka a Peťko,
vnúčatá Melisska, Danko, Simonka a ostatná rodina.

131190258

Odišiel si nám náhle, bez rozlúčky, no v našich srdciach zostali
krásne spomienky na chvíle prežité s tebou.

Antona Vašku.

z Prievidze.
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Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
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131190263

S úctou a láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

721190176

z Prievidze.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím spolu s nami tichú spomienku.
„Navždy zostaneš v našich srdciach....“

z Prievidze.

721190172

721190105

7
služby, domácnosť

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

721190001

131190003

72119 0002

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

izolácie plochých striech

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

721190166

zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

131190011

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Ku vybraným dekorom
podložka a lišta len za 1 cent
131190012

hurtis@advokathurtis.sk

24 nových moderných
dekorov

131190175

Chcete

PD19-24 strana-
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na rovinu / kultúra

Potrebujeme reset a reštart II.

QHGHĕDRKYHĕNiViOD.C Bojnice

ŠANSÓNO9ë9(ÿ(5(9<3AVLÍKOVEJ

~þLQNXM~Eva 3DYOtNRYispevAnton =DMDþHNELFLHSHUNXVLH
9LOLDPMajer DNRUGHyQďXERPtU'ROQêNODYtU
SURJUDP]QiPHãDQVyQ\RGGRPiFLFKDVYHWRYêFKDXWRURY
8VSiYDQND/LVWPDPHýHUHãQH2þLþLHUQHDćDOãLH
YVWXSQp¼ãWXGHQWLDþOHQRYLD.3+¼
QHGHĕDRKNongrHVRYiViOD.C Bojnice

VOISING LIVE

úþinkujeA´cappeOa 9OI6I1*v ]Ooåent9iktor 1i]nik tenor
MiOan KOþo tenorZu]ana 9OasikovisoprinEva 3acovski
soprin/ucia *ašpartkovi(a.K. MiOuška Majerovi) aOt
9eronika ŠeEeĖoviaOtRadovan ToPeš EassJuraj Jantk
(a.K. KaroOBrnka) EeatEo[
SURJUDP]QiPHURFNRYpSRSRYpDMD]]RYpVNODGE\
YVWXSQp¼ãWXGHQWLDþOHQRYLD.3+¼
štvrWRNRKYHĕNiViOD.C Bojnice

SHIRLEY VALENTINE

one-woman show Zuzan\Kronerovej v svetoznámej divadelnej
hre Will\ho Russela. „Rada si tresnem pohár vínakećvarím
stenapoþuješ?” zaþína skvelé predstavenie o osamelej
starnúcej åene Shirle\Valentine
YVWXSQp¼ãWXGHQWLDþOHQRYLD.3+¼
QHGHĕDRKYHĕNiViOD.C Bojnice

JOZEF HOLLÝ & BAND
A SLÁÿIKOVÉ KVARTETO

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

nadþasováinternacionálnastrhujúca hudba...ktorá svojim
špecifickým spôsobom spája rôzne hudobné åánre od klasik\
cez filmovú hudbupopaåpo jazz... na koncerte Jozefa Hollého
sa na moment zastaví þas... a publikum je vtiahnuté do inej
dimenzie
úþinkujúJo]ef +oOO\kOavtrspev3eter 6]aEo Eass Jitara
3avoOBaOo EicieMatej ŠajJaOtk kOives\Matej 1ovik 
sa[ofynsOiþikovpkvarteto
utorok 24.9.2019 o 19.00 h - vHĕNiViOD.C Bojnice

BANÁNO9É9(Ĕ5YBA
TALK SHOW HALINY PAWLOWSKEJ

„prvá dáma talk show“ exkluzívne prináša svoju divadelnú
VKRZRGRNRQDOHMåHQHGRNRQDORPPXåRYLGRNRQDOHMOiVNH
YSRGDQtFHONRPQHGRNRQDOHMPDQåHON\PLOHQN\DPDWN\
+DOLQ\3DZORZVNHM
~þLQNXM~+DOLQD3DZORZVNiDH[NOX]tYQ\KXGREQêKRVĢ
0LFKDOýHUYLHQNDDNRUGHyQ
QHGHĕDRKYHĕNiViOD.C Bojnice

PODFUK

komédia Henneqina Mauriceho plná pravého anglického humoru
~þLQNXM~0DULiQ/DEXGDPO0DUHN0DMHVNêAndrea
.YDãĖRYVNi*DELND']~ULNRYi'DJPDU%UXFPD\HURYi
'RURWD/HWHQDMRYi1LNLWD6ORYiN
piDtok 1.10.2019 o 1.00 h - veĕkiViODKC Bojnice
VobotD19.10.2019 o 19.00 h - veĕkiViODKC Bojnice

ÔSMY SVETADIEL

QDM~VSHãQHMãtVORYHQVNêPX]LNiOYãHWNêFKþLDVVDYUDFLD
DP{åHWHKRRSlĢ]DåLĢDMYQDãRPPHVWH
~þLQNXM~1HOD3RFLVNRYi3DWULN9\VNRþLODćDOãLH
PX]LNiORYpKYLH]G\

SUHGDMYVWXSHQLHNY.&%RMQLFHYSUDFGĖRFKKKWHO
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Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu?
Takému štátu hrozí civilizačný úpadok a závislosť na vyšších civilizáciách.
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale,
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš
výskum, vývoj, inovácie a naša konkurencieschopnosť sú komparatívne málo
významné.
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti
vedy a výskumu práve hviezdne a medzi vedcami je zlá nálada.
Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Politici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stále dookola drmolia, ako sa ekonomike
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda,
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú
v materiálnom aj duchovnom zmysle.
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politikov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelovaní verejných zdrojov a predražovaní cez

KULTÚRNE CENTRUM BOJNICE

centrálne verejné obstarávania?
Skúsme konkrétnejšie.
Keďže som z kultúry, myslím napríklad na 214 miliónov eur na digitalizáciu
z eurofondov, kde sa niektoré národné
projekty cez „našich ľudí“ predražili o
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré
mali byť hotové uzž v roku 2015? Eurofondy na vzdelávanie a kultúru mali
odstrániť naše civilizačné zaostávanie.
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostávanie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu.
Čo chceme od ministra kultúry, čo nezabránil vývozu busty, ktorá má hodnotu
desiatok miliónov do zahraničia, lebo
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý
minul desiatky miliónov na nezmyselné
audity, analýzy a nákupy nepotrebných
cédečiek za 20 miliónov korún a nezabezpečil záchranu nášho písomného
dedičstva? Čo môžeme očakávať od ministerstva školstva, ktoré nie je schopné reformovať školstvo a nemá odvahu
redukovať na rozumnú mieru počet
vysokých škôl? Ktoré nie je
schopné koncentrovať sily
a prostriedky na nejakú
inovačnú prioritu? Ktoré
fakticky legalizuje plagiátorstvo a nedokáže
efektívne čerpať eurofondy?

131190250

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je
univerzitný profesor, popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v
domácom i medzinárodnom meradle.
Ako slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Profesionálne je okrem iného zameraný na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

9
služby, domácnosť, reality

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 25.6.2019

25.6.2019 o 16.00 h.

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

%8'29$$*52352'8.7DV



NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

[$8',$7'LN:

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526
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131190245

09-31

131190089

,YDQ*UROPXV

131190024

$PRWRF\NOH $0$$$

18-011

0905 473 845

721190174

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

47-019

46-0192

0905 638 627

66-0112

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepšovať život ľudí na Slovensk
Slovensku.

BOJUJTE ! Volajte pomoc

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

GLAZÚROVANIE
VANÍ

75-27

SLUŽBY

24

45-0051

94-0103

0903 405 588
0905 983 602

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady
splátky od 35 €

www.balkona.eu
0948 787 777

terasy

splátky od 149 €

ZĽAVY NA JÚN 35%
47-013

131190008

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PD19-24 strana-
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splátky od 98 €

63-0054

Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Stačilo už cirkusov

Ničia Vás BANKY ?

10
politická inzercia / domácnosť, služby

11
reality

Nemusíte nikam chodiť, my Vás radi navštívime osobne, stačí zavolať T: 0917 740 063, 0908 869 969
Ak práve rozmýšľate nad predajom Vašej nehnuteľnosti, neváhajte sa ozvať.
Zabezpečíme Vám celý servis: nájdeme záujemcu, vypracujeme zmluvy, zabezpečíme
znalecký posudok, prepis energií, plynu a úkony na katastri.
Vaše nehnuteľnosti budú inzerované v pravidelných spotoch Beta Rádia
- našim klientom túto službu hradí realitná kancelária.

AKTUÁLNA PONUKA:
BYTY na predaj:
- 4 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Prievidza, sídlisko Necpaly
- 3 izbový byt - čiastočne zrekonštruovaný - Prievidza, sídlisko Necpaly
- 2,5 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Žiar nad Hronom
- 1 izbový byt - pôvodný stav - Handlová
- 2 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Handlová
- 3 izbový byt - zrekonštruovaný - Žiar nad Hronom
DOMY na predaj:
- 4 izbový RD - momentálne v rekonštrukcii - Handlová, časť Horný koniec
- 4 izbový RD - čiastočná rekonštrukcia - Handlová, časť Nová Lehota
- 3 izbový RD - pôvodný stav - Nováky
- 4 izbový RD - zrekonštruovaný - Kamenec pod Vtáčnikom
- 4 izbový RD - pôvodný stav - Kamenec pod Vtáčnikom
- 2 izbový RD s prístavbou - pôvodný stav - Valaská Belá
POZEMKY na predaj:
- pozemok na výstavbu RD - obec Lazany, Valaská Belá, Liešťany, Kľačno,Čavoj, Nováky
- pozemky v rekreačnej oblasti - Nitrianske Rudno
- 340 m2 záhrada - Handlová, Osada nad kúpaliskom
- 391 m2 záhrada - obec Kľačno

www.dynamitreality.sk
PD19-24 strana-
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721190180

PRENÁJOM
- 17m2 - komerčný priestor - Nováky
- 1 izbový byt - kompletná rekonštrukcia Handlová
- 2 izbový byt - kompletná rekonštrukcia Handlová

33-0024

12
služby, domácnosť
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13
škola / služby, domácnosť

Samospráva v škole
íde a zriaďovateľ si tam dosadí svojho
človeka.
Legislatívna zmena fungovania
rady školy je základom, aby sa kvalitní ľudia hlásili do funkcie, aby sa
neobávali zbytočného a účelového
obmedzovania výkonu, aby nemuseli
závisieť od obce. Rozhodovať by mala
vo všetkom rada školy. Isto, zástupcovia zriaďovateľa majú byť členmi rady
školy, keďže budovy škôl patria obciam
a spolupráca medzi školou a obcou je
nevyhnutnosťou. Pomer jednotlivých
zložiek školy musí byť rovnaký: 4 zástupcovia zriaďovateľa, 4 zamestnanci
školy, 4 rodičia. Zverme im rozhodovaciu zodpovednosť za školu s tým, že sa
presne vymedzí, kedy sa riaditeľ musí
odvolať, akým pomerom hlasov má
byť volený. Treba rozšíriť aj kompetencie rady. Aby napr. mohla prejednávať
priestupky zamestnancov alebo mohla
sama rozhodovať o odvolaní riaditeľa
bez vstupu externých úradov a inšpekcie. To je samospráva v pravom zmysle slova. Ak si aj rada školy ponechá
zlého riaditeľa, časom sa to prejaví na
fungovaní školy. Je načase, aby takáto
SAMOspráva sama pocítila dôsledky
svojich rozhodnutí. Rovnako musia vyvíjať tlak rodičia, ktorí stále nechápu,
že mať dobrého a nezávislého riaditeľa
je základom fungovania školy, druhého domova detí.

75-24

Parlamentná opozícia vydala návrh
na obmedzenie funkčných období
riaditeľov škôl.
Jeho motiváciu chápem. Kvôli marazmu, čo spôsobili vlády v školstve, sa
stáva, že v školách zostávajú nekvalitní
riaditelia, ktorí si dokážu upevniť moc
tak, že sa nedajú odstrániť. K takémuto obmedzeniu by však malo prísť aj v
iných oblastiach ako v školstve!
Motiváciu legislatívneho návrhu,
aby sa dobrí riaditelia prestriedali na
iných školách, považujem za príliš
idealistický krok. Slováci neradi menia
prácu. Keď si riaditeľ zvykne na prostredie školy, tak chce v nej žiť a vidieť, kam
ju dovedie. O to citlivejšie je to, ak ide o
dobrého riaditeľa. Navyše zžiť sa so školou trvá minimálne tri roky. Treba dávať
pozor na to, aby sa legislatívnym zámerom nepoškodili dobrí riaditelia.
Problém všetkého je v zákone o
školskej samospráve, konkrétne v kreovaní a fungovaní rád škôl. Zmena
systému je dôležitejšia ako zbytočný
nápad dosadzovať do škôl manažérov.
Na prvom mieste nech sa naplní pojem
SAMOspráva. Zriaďovateľ nech rieši
len prevádzku a financovanie školy,
prípadne koncepciu vyučovania. Žiadne právo veta zriaďovateľa. Poznáme
mnoho prípadov, keď sa objaví šikovný riaditeľ, no vstúpi do konfliktu so
zriaďovateľom, často bez potrebného
vzdelania. Začína sa boj, ktorý ho oberá
o prácu pre školu. Napokon z boja od-

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

SLUŽBY
7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH

HUSOKAČKY 8 €/kg
HUSI
9 €/kg
BROJLEROVÉ KURENCE 3,50 €/kg
59-0087

OBJEDNÁVKY: 0905 745 006 • 0903 944 151

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD
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hlavu
hore,
radíme,
kultúra služby
politiCká
inzerCia
/ DomáCnosť,
Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

S
U

2

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.

031180217 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

UŽ STE TO POČULI?
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Slovenčina naša

Slovom
zástrčka označujeme vidlicu
s vývodom vodiča elektriny,
slovom zásuvka zas zariadenie
určené na pripojenie elektrického zariadenia do zástrčky.
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mesto prievidza

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Kritizovaný chodník opravia. Opráv sa dočkajú aj parkovacie plochy
Prievidzská radnica pripravuje realizáciu
významných investícií v oblasti dopravy.
Onedlho začnú práce na opravách dvoch
frekventovaných chodníkov a viacerých parkovacích spevnených plochách. Na realizáciu investícií boli podpísané zmluvy.
Kritizovaný chodník opravia
Už v najbližších dňoch začnú práce na opravách chodníkov Za depom a Ul. A. Stodolu. Práve stav chodníka Za demom verejnosť často kritizuje. Opravy na uvedených chodníkoch budú
pozostávať z odfrézovania jestvujúcich poškodených vrstiev a z následnej pokládky nových
vrstiev z asfaltobetónu. Zmluva o dielo bola
podpísaná ešte v závere mája, mesto má za realizáciu diela zaplatiť 13 548,41 eur. Práce by mali
trvať do 45 dní.

Plocha Nábr. Sv. Cyrila, kde bude vybudovaná spevnená plocha.

Opravy na spevnených plochách
Ďalšie investície v oblasti dopravy smerujú
do opráv viacerých parkovacích spevnených
plôch. Predmetom opráv na spevnenej ploche na Nábreží sv. Cyrila č. 9 bude odstránenie
jestvujúcej štrkovej vrstvy, následná realizácia
nových podkladných vrstiev a pokládka betónovej dlažby. Ďalšie opravy budú realizované na
opravách parkovacích plôch na Ul. M. Hodžu 10
-16 a Lúčnej ulici pri jedálni sv. Florian.
Spevnené plochy budú realizované tak, aby
sa počas dažďa na nich netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov. Okolie
spevnenej plochy bude upravené a zatrávnené.
Parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením.

Chodník Za depom po oprave.

Ponuka zamestnania
Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14 Prievidza prijme do
zamestnania záujemcu o pracovnú pozíciu sociálny pracovník/pracovníčka v útulku.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore: Sociálna práca
Základná zložka mzdy (brutto): 630 € – 760 €
Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, doklad o zdravotnej spôsobilosti a písomný súhlas na
použitie osobných údajov pre potreby výberového konania doručte do 31.
júla 2019 na adresu: Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14, 97101
Prievidza

131190184

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- vedenie dokumentácie o klientoch
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva
- samostatný výkon odborných činností

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

PD19-24 strana-
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editoriál / služby

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

Tel.: 0908 914 180

kachle

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

