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Týždenne do 41 340 domácností

Čas pavučín
litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

131190016

E+G STAV s.r.o.

Ponúkam upratovanie bytov,
rodinných domov, kancelárskych
priestorov a umývanie okien.
131190411

Zaručujem vysokú kvalitu - 7 ročná prax v Nemecku.

T: 0949 744 740

Autodiely BOCIAN
nové aj použité.
zakúpené diely vám aj namontujeme
(vrátane
(vrátane
výmeny
olejov
oleja
a batérií)
a batérie)

Prievidza, Ľ. Ondrejova 3 - oproti Jantáru

131190001

0905 252 205

131190427

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-
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PRIEVIDZSKO Podanie trestného oznámenia

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

131190002

Ako krajský poslanec a hovorca Prievidze zaznamenávam zo strany verejnosti množstvo otázok smerujúcich na chod samosprávy alebo na riešenie rôznych
problémov. Uvedomujem si, že nie všetci ľudia majú
prístup na internet a teda nemôžu vyriešiť svoj problém prostredníctvom online komunikácie.
Práve preto som sa rozhodol prostredníctvom regionálnych novín Prievidzsko, uverejňovať zaujímavé a
pre občanov často užitočné informácie z oblasti samosprávy, ktorým sa vo svojej práci venujem. Budem
rád, ak sa so svojimi otázkami/problémami obrátite
priamo na mňa. Môžete tak urobiť prostredníctvom
kontaktu na redakciu alebo e-mailom.
Pravidelné poradenstvo budem prinášať 2 x do
mesiaca. Chcem zdôrazniť, že moja aktivita nie je
predvolebným krokom, tak ako to zvyknú robiť politici
výlučne v predvolebnom čase.ſTúto samosprávnu
poradňu spúšťam s úprimným záujmom riešiť problémy ľudí. Politiku beriem ako poslanie so záujmom
ľuďom poradiť vždy, keď je to možné.
Svoje otázky a problémy
mi môžete písať aj na adresu
michal.dureje@jasnavolba.sk

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

Výsledky a snahu o poctivú
poslaneckú prácu v TSK môžete
vidieť aj na mojej facebookovej
stránke Michal Ďureje-verejný
profil.

V konkurznom konaní úpadcu Bc. Lucia Toráčová,
nar. 15.09.1975, trvale bytom R.Jašíka 1929/5, Prievidza 971
v rámci speňažovania majetku ponúkam spoluvlastníkom
na odpredaj tieto nehnuteľnosti:
k.ú. Temeš, LV 415, parc.č. 635 registra „C“ trvale trávnaté porasty o výmere 669m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: ¼ za cenu 665,66 €
k.ú. Temeš, LV 559, parc.č. 8 registra „E“ záhrada o výmere 144m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/16 za cenu 35,82 €
k.ú. Temeš, LV 590, parc.č. 732 registra „E“ lesný pozemok o výmere 3899m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 50/200 za cenu 110,64 €
k.ú. Temeš, LV 321: parc.č. 190 registra „C“ orná pôda o výmere 750m2 spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 9/28 za cenu 30,40€ parc.č. 190 registra „E“ orná pôda o výmere 23m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 0,93€ parc.č. 191 registra „E“ trvalý
trávnatý porast o výmere 2126m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 86,17€
parc.č. 831 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 712m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 9/28 za cenu 28,86€ parc.č. 832 registra „E“ orná pôda o výmere 7560m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 306,42€ parc.č. 833 registra „E“ orná pôda
o výmere 7941m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 321,87€ parc.č. 834
registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 385m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28
za cenu 15,61€ parc.č. 972 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1575m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 63,84€
k.ú. Temeš, LV 244: parc.č. 218/1 registra „C“ orná pôda o výmere 443m2 spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/7 za cenu 7,98 € parc.č. 218/2 registra „C“ orná pôda o výmere 150m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 2,70 € parc.č. 288 registra „E“ trvalý trávnatý
porast o výmere 2819m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 50,78 € parc.č. 290
registra „E“ orná pôda o výmere 2187m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu
39,40 € parc.č. 292 registra „E“ orná pôda o výmere 2417m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/7 za cenu 43,54 € parc.č. 387 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere
1079m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 19,44 € parc.č. 519 registra „E“ orná
pôda o výmere 777m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 14 € parc.č. 529/1
registra „E“ orná pôda o výmere 957m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 17,24 €
k.ú. Temeš, LV 95, parc.č. 7 registra „C“ zastavané plochy a nádvorie o výmere 186m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/56 za cenu 13,22€
k.ú. Temeš, LV 245, parc.č. 1013 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 4740m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 50/200 za cenu 149,43€

GEODET
NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

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

M
ZMæMU

REZANIE KAPUSTY
Na Kolotoči, J.Kráľa 2 - zo zadu, z dvora
TEL.: 046/381 11 48

AJ V NECPALOCH

Ponuku je potrebné doložiť do 30.11.2019 na adresu
JUDr. Jozef Hurtiš ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza.
judrhurtis@centrum.sk, mobil 0908 561 946
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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

Milí čitatelia Prievidzska!

2

131190407

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

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

131190006

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

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

Zelovoc vedľa Mäsiarstva u Borku

TEL.: 046/381 14 90

æMUM
]æZM

131190431

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

721190011

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

721190279

Redakcia:

prievidzsko

právnik radí / zdravie, domácnosť
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služby, domácnosť
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02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kupim stare mopedy, Pionier, Babeta, Stadion, aj diely.
tel.0949 154 017
» Predám sadu sezónu jazdených zimných pneu BARUM
POLARIS 2, rozmer 195/65 R15,
dezén 5-6 mm. Cena komplet
100€. T: 0915 254 565
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
» Predám dvojizbový veľkometr.
byt na ul. sv. Cyrila. T: 0904 475
665

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

Sídlisko Mládeže
za Okr. úradom práce

URKQDVHGHQLH

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

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

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

PRECHODNÉ A ZIMNÉ

BUNDY

šály, čiapky
a rukavice

KABÁTY

riﬂe, plavky
jesenný a zimný
sortiment textilu

T: 0907 975 776

parkovné zaplatíme za Vás

ÒORåQêSULHVWRU
Spanie š128x195cm

Madlo
+ taburetky 2ks

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

131190428

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

KLOBÚKY

131190405

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné

131190089

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
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10ZVERINEC
záhrada
a zverinec
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku. T:
0915 876 860

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Zdedili alebo kúpili ste dom,
byt. Kúpim od vás rôzne staré
veci. T: 0905 974 259

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

131190003

24 nových moderných
dekorov

12 DEŤOM
deťom
12

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» 55 r.muž hľadá partnerku T:
0915 205 150

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme.
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721190001

131190418

Partner
Wüstenrot

auto, služby, domácnosť

5

131190430

prievidzsko

131190244

0910 598 927
hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

Chcete

štiepaný buk - odrezky dub

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?
Tak ihneď volaj na toto číslo

-25%

721190269

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

131190011

0948 616 881

5

acn / spomíname, služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii
V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

Štrnásť dní som bola hospitalizovaná na očnom oddelení
v Bojnickej nemocnici. Primárka tohto oddelenia, Mudr. Simonidesová a celý kolektív pod jej vedením - lekárky, sestričky, sanitárky a ostatní pracovníci, boli k pacientom milé,
usmievavé a láskavé. Keď pacient potreboval ich pomoc, boli
vždy ochotné. Pre chorobu som bola nešťastná, sestričky ma
prehovárali, upokojovali - Ďakujem! Veľké ďakujem všetkým!
Veľa úspechov, zdravia, šťastia a pohody vo Vašej práci a tiež
v osobnom živote!
Pacientka: Marianna Adámiková st.

721190280

131190005

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Napriek viacerým pozitívnym spráKresťania zohrávajú dôležitú úlohu
vam sa dnes nedá písať o inom než o ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitSýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko skými moslimami, ktorým pomáhajú
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. riešiť vzájomné spory. Kresťania garanNajsmutnejšie na celom konflikte je to, tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabiEmeritný arcibiskup Hindo pôsobí litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S pretože kresťanstvo je náboženstvom
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi- zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
delnom kontakte. Práve od neho sme východ dnes potrebuje.
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
Aj kurdské jednotky sa niekedy
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jev Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc- zídi – dýchať slobodnejšie.
kych a 50 % ortodoxných kresťanov z
A bez slobody nemôže žiaden človek
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam žiť svoj život a svoju vieru naplno.
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí kov. Len v tomto roku sme podporili už
všetky snahy o návrat utečencov do ich 103 projektov zameraných na humanitárdomovov. Naopak, bude začiatkom no- nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak- modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého prihovára sa k nám Bashar Warda, chalErbilu. Práve do jeho diecézy utekajú dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
mnohí Sýrčania.
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prosV Sýrii navyše pokračujú nepokoje tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.
» Pre REGIONPRESS ACN
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

Dňa 22.10.2019 si pripomenieme
1. smutný rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
starký a dedko
pán Vladimír Pospiš

Smútiaca rodina.

721190262

z Prievidze.
Spomíname na teba s láskou. Tí, ktorí ste ho poznali,venujte mu tichú spomienku.

„Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok ti vrúcne priať a s láskou
v srdciach na teba spomínať ...“

Dňa 23.10.2019 si pripomíname 9 rokov,
čo nás opustila
pani Mária Gabovičová

131190422

Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

131190429

z Prievidze.
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interiér, služby

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

Q-ZETT

prevádzka:

košovská cesta 28, bývalý areál prima zdroj
971 01 prievidza
MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

45€
Pericret K12 filcovaná
biela
vápenná
omietka

Ponúkame

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

11,90 €
Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

6,40 €

é
modelov
rady
ERKADO

-25%

FSÓ
P[NFSZEW
S
Ï
L
JD
Q
UZ
tB
-16:30
PO-PIA 9:00

lianska 19
. s r.o. Duk
Q-ZETT spol
9
65
4
12
0908
542 02 25
ett.sk
-z
.q
w
w
w
sk
info@q-zett.

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

721190105

5,99 €

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

721190098

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

7

131190058

prievidzsko

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

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

PD19-42 strana-
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&1m+8160

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

721190263

131190393

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

RUK A

ROKOV

ZÁ

UKA N

ÁR

10
5

Z

0918 374 754, 0907 716 526

KO
A Ö IN
N

MOTOR

RTOR
VE

voda kúrenie plyn
zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

5
ROKOV

A

VERTO
IN

DESMONT s.r.o.

A CELÝ

ROBOK

RUK A
ZÁ

N

VÝ

Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

R

(Staré sídlisko)

131190010

M. R. Štefánika 38, Prievidza

služby, domácnosť
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Kozmetický
salón
Martina

U¡GLRIUHNYHQFLD
RN\VOLÍHQLHSOHWL
PH]RWHUDSLD
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o
osch

na p
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0908 529 193

721190259

7HQLVRY¡+DOD)257( 

3287Ġ73,6762QDREMHGQ¡YNX
0LPRRWY¡UDFFKKRGQQDREMHGQ¡YNX

ZDRAVÉ ZATEPLENIE
PRE KAŽDÚ STRECHU

TERAZ ZĽAVA

50 %

Obchodný partner Knauf Insulation, s.r.o.

721190041

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

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

Prijmem
výsluhového
dôchodcu

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

v TEHELNI.
131190433

T: 0940 857 394

NÁRADIE, KÚPEĽNE a STAVEBNINY
Košovská cesta 23, Prievidza, 046/54 22 493, 0903 810 130
www.nbd.sk

teriéru
vhodné do ex u
i interiér

131190245

na pozíciu predavač
na čerpacej stanici

35,28€/m2

27,72€/m2

32,76€/m2

32,76€/m2

32,76€/m2

29,

22,

29,

29,

29,90€/m

32,76€/m2

35,28€/m2

29,64€/m2

32,76€/m2

32,76€/m2

99 2
€/m

90 2
€/m

90 2
€/m

2

131190008

99 2
€/m

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131190007

T: 0905 702 189

26,90€/m

2

131190303

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

29,99€/m

2

24,29€/m

2

*tovar je na objednávku (dodanie 4-7 dní)
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26,49€/m

2

29,90€/m

2

721190110

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

zamestnanie, služby

prievidzsko

9

GeWiS Slovakia s.r.o.
Pozícia:

Obsluha CNC obrábacieho stroja/obrábač kovov

७YR]LGLHO७3(8*(27७QD७WUYDO¿७SUDFRYQ¿७SRPHU
ȏ७SU£FD७Y७VWDELOQHM७VSRORÏQRVWL७௶ఀః७URNRY७QD७WUKX௷
ȏ७SU£FD७Y७PRGHUQRP७SUHGDMQRVHUYLVQRP७FHQWUH
ȏ७QDGģWDQGDUGQ«७P]GRY«७SRGPLHQN\७V७PRWLYDÏQ¿P७
७७RGPHĊRYDF¯P७V\VW«PRP
=£NODGQ£७]ORŀND७P]G\७௱EUXWWR௲७D७ÑDOģLH७RGPHQ\७
RG७ఇఀ७(85७௹७RGPHQ\
6YRM७ŀLYRWRSLV७SRVLHODMWH७QD७HPDLOః७
DOH[DQGUDNOLPHQWRYD#ȴQDOFGVN
FINAL-CD
1DGMD]GRY£७௺௵७

131190434

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

PR E DA J C A

721190254

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

),1$/&'७KĀDG£७GR७VYRMHM७SRERÏN\७Y७3ULHYLG]L

ంఀ௺७௹௺७3ULHYLG]D

Prijmem vodiča

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
prijme na TPP

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

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 453 613

technika požiarnej ochrany
a civilnej ochrany.
131180389

721190247

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

Podmienka: vzdelanie v odbore
a prax 3 roky, nástup 11/2019.

Kontakt: 0918 777 539, 0918 777 500
e-mail: hbzs@hbp.sk

131190423

Základná zložka mzdy v hrubom: 870 €.

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

32r7(61$0,
9<5d%$©2.1d

T: 0915 118 163

Truck SK s.r.o.
so sídlom v Diviaky nad Niricou,
dopravná spoločnosť,

OY\ImTaKHHü ,<9WYxWSH[R`HWYtTPL
TV[P]HȏUûIVU\ZWYLR]HSPMPRV]HUûJOaHTLZ[UHUJV]
KVJOmKaRV]ûIVU\ZWYxZWL]VRUHKVWYH]\
aHTLZ[UHULJRmaȦH]H UHVRUmHK]LYL

^^^ZSV]HR[\HSZRKVIYHWYHJH
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Mzda 1200 € /Brutto
Kontakt : 0905 882 034
truck.sk.sro@gmail.com

721190273

hľadáme taliansky hovoriaceho
dispečera/dispečerku.
721190133



721190244

Murárske práce

kultúra, služby, reality

10

Najčítanejšie regionálne noviny

ORGANIZÁTOR 62Ě$),1'2529É

ˇ
Roman RUSNÁK
131190425

p r o j e k t

MAGICKÁ FILMOVÁ HUDBA

duety

Mirka

PARTLOVÁ
Ján SLEZÁK

21.11.2019 o 19:00 hod.
68-06

Art point/kino BANÍK Prievidza
Predpredaj vstupeniek:

6RěD)LQGRURYi, tel: 0907 137 165
Art kafe/kino Baník, tel: 0950 549 833
Vstupné: predpredaj 15€, na mieste 19€

lhcy
lhcy
www.lhcy.eu

www.lhcy.eu

52-0006-199

AUGUSTINUS.SK

721190275

Roman

586ĚÉ.

projekt

SVETOZNÁME

PD19-42 strana-
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mesto prievidza

prievidzsko

11
platená inzercia

STRETNUTIA
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131190104
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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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

INFOLINKA

091
0800 500

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

Á
BEZPLATN

85_0695

12
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Týždenne do 41 340 domácností

PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0331

PLECHY, voliery pre psov

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

PDzel19-42 strana- 1

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-10

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

Cyklus November 89 / politiCká iNzerCia

2
rokov

NOVEMBER 89
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

33-0036

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.
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Rady zamestnancom
siete Potravín Kačka
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Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka,
ktorí majú nevyplatené mzdové
nároky, že v týchto dňoch už budú
môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-0165

nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo
zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď
od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného
správcu konkurznej podstaty.
Zamestnanci sa preto môžu už v
najbližších dňoch, ak majú tieto náPodľa informácií, ktoré Sociálna ležitosti splnené, obracať na pobočky
poisťovňa má, postupne sa napĺňajú Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú
všetky formality, ktoré sú potrebné pre aj odborné poradenstvo v ich individupodanie žiadosti a rozhodnutie o ga- álnych prípadoch.
rančnej dávke.
Maximálna výška dávky garančZamestnanci potrebujú predložiť ného poistenia, na ktorú má zamestv príslušnej pobočke Sociálnej pois- nanec nárok, ak platobná neschopnosť
ťovne tieto doklady:
zamestnávateľa vznikla v období od 1.
Žiadosť o dávku garančného pois- júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje
tenia (je prístupná v každej pobočke v súčasnosti 3 039 eur.
a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje
zamestnanec. Ako prílohu je možné
pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy,
resp. fotokópiu dokladu o skončení
pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak
bol pracovnoprávny vzťah skončený).
Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ
povinný potvrdiť neuhradené mzdové
» Zdroj: SP
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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Mafia nám ukradla Slovensko
ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

DROGA
IM ZOBRALA DOMOV
V civilizovanej spoločnosti by malo byť samozrejmosťou mať
prácu a svoju rodinu, svoj domov, ale žiaľ, niekedy to tak v živote
nevyjde a nefunguje ako sme si predstavovali. Rozpadla sa nám
rodina, rodičia sa nám rozviedli a niektorí si demokraciu predstavujú po svojom a žijú inak. Začali skôr fajčiť, piť alkohol, experimentujú a skúšajú, čo to tá droga je. Ich pokušenie je veľké a silné a neuvedomujú si, že droga je silnejšia ako ich nevedomosť.
Mladší záškoláci sa pridávajú a tí podnikavejší drogoví dileri drogu
posúvajú ďalej a predávajú ju, tým porušujú zákon. Vedú záhalčivý život a vydali sa tou nesprávnou cestou, stali sa tulákmi bez
domova, sú zanedbávaní a nedodržiavajú hygienu. Posedávajú po
krčmách a čakajú, kto im dá na pivo a vyhýbajú sa práci. Nemyslia
na záver života, že raz budú starí, možno aj chorí a nebude sa mať
kto o nich postarať, lebo nepracovali, neplatili odvody do sociálnej
a zdravotnej poisťovne. Dnes si to neuvedomujú, povaľujú sa a
posedávajú po staniciach a pri našich príbytkoch, páchajú trestnú
činnosť a z vášho dvora si odnesú, čo im nepatrí. Železo je pre nich
akýsi magnet, ktorý ich priťahuje. Ako kukučky sa v noci nasťahujú do opustených domov a ničia majetok a rozkrádajú ho. Keď sa
ráno prebudia z alkoholu a drog, obťažujú ľudí a prosia o euričko
na čučo a cigaretku. Keď sa vyžobrané eurá minú, tak priletia k
vám ako straky a navštívia vašu pivnicu a odnesú si, čo chcú. Ľudia bez domova prespávajú v prírode na kartónoch a budujú si prístrešky z igelitov a po sebe zanechábajú smetisko, tým znečisťujú
životné prostredie, vytvárajú umelé skládky, presunú sa ďalej a sú

Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky
031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

Najčítanejšie regionálne noviny

U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
Ide o stav, keď ešte nie sú splnené 7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
všetky laboratórne kritériá na potvrKombinovaná porucha IFG a IGT
denie cukrovky, ale hladiny krvného predstavuje kombináciu oboch predcukru sú už zvýšené, ide o hraničnú chádzajúcich, glykémia je vyššia naporuchu glukózovej homeostázy. lačno aj po záťaži. Riziko progresie do
Je to obdobie, keď sa už organizmus cukrovky v porovnaní s izolovanými
nedokáže úplne vysporiadať s cuk- formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
ša nepociťuje žiadne zdravotné ťažNormálna hladina krvného cuk- kosti. Ale aj bezpríznakové ochoreru, glykémia, je do 5,6 milimólov nie môže spôsobovať pomalý plazivý
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8 rozvoj komplikácií, dokonca rizikommol/l. Každá zvýšenie oproti týmto vosť na ne je podobná ako u pacienhodnotám znamená, že ide už poru- tov už s potvrdenou cukrovkou. Prechu metabolizmu cukru a môže mať diabetes je potrebné včas zachytiť,
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie lebo je varovným príznakom hroziaje podľa toho, či bola zachytená zvýše- ceho diabetu, je pravdepodobné, že
ná glykémia nalačno, alebo po záťaži. do desiatich rokov sa objaví diabetes
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
podmienkach a nazýva sa orálny je účinná hlavne zmena
životosprávy.
Riziko
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má prechodu do cukrovky
skratku IFG z anglického impaired je možné vypočítať. Záfasting glucose. Znamená, že hladina visí od mnohých faktokrvného cukru ráno na lačno je vyššia rov, ktoré človek môže
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a po- ovplyvniť.
rucha pri vyšetrení po záťaži nebola » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
zistená.
diabetologička, odborníčka na poruchy
Porucha glukózovej tolerancie
metabolizmu a výživy

nepostihnuteľní. Keď príde zima dajú sa zavrieť do basy, lebo tam
majú pravidelnú stravu, teplúčko a televízor. Proste štát sa vie o
nich dobre postarať, pritom to štát stojí nemalé peniaze.
Žiaľ legislatíva je zle nastavená. Za bývalého režimu kto sa vyhýbal práci a viedol záhaľčivý život, bol odsúdený za príživníctvo.
Dnes v modernej demokracii tento zákon neexistuje, dnes sú aj
takí, čo nerobia, berú sociálne dávky, neplatia odvody a aj preto chýbajú peniaze v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Legislatíva
pre drogových dilerov a drogovo závislých je dosť prísna, dávať
im tresty 10 až 15 rokov je veľa, viem si predstaviť aj alternatívne tresty. Mohli by sa viac venovať rodine, pracovať a byť užitoční
pre našu spoločnosť. Máme preplnené väznice a štát chce stavať
novú väznicu v Rimavskej Sobote a ešte aj detenčné zariadenie
pre odsúdených vrahov a pedofilov. Štát by mal skôr myslieť na
seniorov, ktorí v minulosti pracovali a odvádzali dane štátu a dnes
by im mal štát pomáhať. Taktiež opatrovníci, zdravotníci a opatrovateľky by mali byť slušne za prácu nie ľahkú dobre zaplatení,
aby nám neodchádzali za prácou do zahraničia. Keď chceme mať
múdry a vzdelaný národ, treba aj učiteľov doceniť a dať im slušné
platy.
Štát zle prerozdeľuje štátne peniaze, nedávajú sa tam kde treba
ako zdravotníctvo a školstvo a ešte aj zle hospodári so štátnymi
peniazmi. Poslanci v parlamente myslia len na seba, navýšili si
poslanecký plat o 1000 eur a potom sa pred Vianocami hrajú na
Dedov Mrázov a pár dôchodcom dajú vianočný príspevok. Jedine
čo zostáva dôchodcom, zdravotníkom a učiteľom je kandidovať do
parlamentu a keď tam raz už budú, tak nech si navýšia aj oni plat
o 1000 eur mesačne. Možno si tam nájdu aj pokladničku, v ktorej
ešte zvýšilo pár drobných z eurofondov ...
Politické kortešačky sa blížia, sľuby sa sľubujú, tak komu dáte
Autor: Kučiak František, Handlová
svoj hlas?
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Šetrnejšie s autolekárničkami
Motoristi už si asi zvykli. Prakticky s
každou STK bolo potrebné vymeniť
aj autolekárničku. Našťastie, že nie
aj výstražný trojhulník.
Časy sa však menia a niekedy sa stane, asi nejakým zázrakom, že niektoré
nezmyselné zákony a s nimi súvisiace vyhlášky predpisy sa stanú časom
„zmyselné“. Takéto šťastie potrafilo najnovšie aj osud autolekárničiek. Už ich
nemusíme v pošte niekoľkých kusov vo
vyradenom stave skladovať ako lekárničky prvej pomoci v domácnostiach či
na chalupách.
Nová zákonná úprava totiž stanovuje, že kým vodič z nejakého praktického dôvodu nepoužije jednotlivé
segmenty v autolekárničke na účel, na
aký sú určené, dovtedy je považovaná lekárnička za vyhovujúcu. Inak a
podrobnejšie vysvetlené – ak použijete
čokoľvek z autolekárničky, čo je v nej
sterilne zabalené, musíte nahradiť buď
použitý segment novým, alebo nahradiť
celú lekárničku. Ak ju však iba vozíte,
jej spôsobilosť sa predlžuje teoreticky až
na celú dobu životnosti vozidla. Alebo,
do doby expirácie celej lekárničky.
Vyhláška ministerstva zdravotníctva predpisuje oranžový obal autolekárničky z teplovzdorného a nepre-

mokavého materiálu, na ktorého lícnej
strane musí byť rovnoramenný biely
kríž s min. veľkosťou sedem centimetrov. Obal by mal vedieť odolávať teplotám od -20°C do 60°C. Treba zachovať
tiež rýchly prístup k autolekárničke,
teda niekde v batožinovom priestore a
zároveň musí byť umiestnená tak, aby
nedošlo k poškodeniu jej obsahu.
Zdravie je však veľmi krehké a
preto je dobré mať pri sebe pomôcky
na prvú pomoc aj počas turistiky či na
bajk. Individuálna lekárnička na cesty
pre jednu osobu by mala obsahovať leták o prvej pomoci, 10 ks náplastí s vankúšikom rôznej veľkosti, 2 ks trojrohú
šatku, 6 ks zatváracích špendlíkov, 1 ks
sterilný štvorec gázový 18 x 18 cm, 4 ks
čistiace tampóny, 1 pár latexových rukavíc (lieky podľa potreby a vlastného
uváženia).

» red
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Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v
médiách o platoch učiteľov, zakrátko sa objavia správy o ich zlyhávaní. Opilstvo, bossing, zneužívanie,
podpriemerné výsledky.
Takí učitelia nám robia hanbu a vytvárajú o nás tendenčný obraz. Nekriticky mysliaci laik si však povie: Prečo
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri,
keď sa opakuje, že sa nám radikálne
zvyšujú platy, čomu naša ministerka
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat
malý, tak každé jeho navýšenie je veľké. O tom, ako zaostávame za zahraničím či inými povolaniami, ministerstvo
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že
zvyšovanie je minimálne, možno rovné zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé
roky sú učitelia neadekvátne platení a
toto zvyšovanie slimačím tempom iba
dorovnáva pretrvávajúce platové krivdy. Milá verejnosť, nemyslite si, že učitelia bohatnú každým polrokom. Iba
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzdelaniu, výkonu a nenahraditeľnej práci
pre spoločnosť.
Isto, sú medzi nami učitelia nekvalitní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň
sme na takých odkázaní. Lebo kvalitní z existenciálnych dôvodov hľadajú
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje
zvyšovania platov, tak si musí uvedomiť, že nízke ohodnotenie sa prejaví
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpečený život bez naháňania príplatkov
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom
zamestnaní. Učiteľ má psychicky náročnú prácu, potrebuje oddych. Ak
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, alebo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní
zase robia do výšky platu.
Či chceme, či nie, žijeme v kapitalizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na život majú. Kvalitný absolvent vysokej
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď
si nájde prácu s dôstojným zárobkom.
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotrvačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to
robia z presvedčenia a sú inak finančne
zabezpečení. Treba však myslieť na to,
že generácia, ktorá učí pre potešenie,
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyvnená dravým a drahým svetom, nechce
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom,
že pôsobenie v súčasnej škole sa často
nedá vyčísliť eurami.
Prosím preto verejnosť, aby neverila frázam politikov o obrovskom zvyšovaní platov, také neexistuje. Prosím
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že
dôsledky zle plateného učiteľa už pociťujeme a naďalej sa budú prejavovať na
stave spoločnosti, štátu a na generácii,
ktorá prevezme Slovensko.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Svetlonos
v Bojniciach

Sobota 2.11.2019 14:00 – 17:00

PROGRAM KULTÚRNORODINNÉHO PODUJATIA:

Hurbanovo námestie Bojnice,
vestibul KC Bojnice

7YRULYªGLHOQHDV»ĦDĿHSUHGHWL
Halloweenske divadlo „o dvoch duchoch“
3RSOHWHQªN»]ODġDĢDþXERĢD
0DO˷RYDQLHQDWY¢U

18-011

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

S

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

U
D

Východné Slovensko

6XÏDVħRXSRGXMDWLDEXGHDMUȚɼCʓQPCLMTCLɶKWX[TG\ȄXCPȚVGMXKEWSUHWRQHY£KDMWHSULQHVWHVLVYRMX
WHNYLFXDSULKO£VWHMXGRV¼ħDŀH6ODGN£RGPHQDEXGHÏDNDħYģHWN¿FKPDMLWHĀRYSULKO£VHQ¿FKWHNY¯F
2UJDQL]£WRU
Oblastná organizácia
FHVWRYQ«KRUXFKX5HJLµQ
+2511,75$%2-1,&(

3DUWQHUL

BOJNICE

721190129

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

9
8 2 1
8 3
5 7
2
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kurzy, služby, domáCNosť

prievidzsko
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Veta: „Nedokážem sa naučiť cudzí jazyk!“ je blud

„Vždy, keď k nám zavíta niekto s tvrdením,
že sa nedokáže naučiť cudzí jazyk, musím sa
pousmiať“, vysvetľuje manažérka jazykovej
školy ZARAZ v Prievidzi Bronislava Zigová.
Odpovedá otázkou: „A ako ste sa naučili
materinský jazyk?“ Takmer vždy príde rovnaká odpoveď: „Neviem, to som sa neučil, to
viem odmalička.“
„Príďte sa teda pozrieť na našu ukážkovú
hodinu ZDARMA a uvidíte ako angličtinu a
nemčinu vyučujeme my. Nič za to nedáte a
po skúsenosti na vlastnej koži uveríte, že so
správnym prístupom sa cudzí jazyk dokáže
naučiť naozaj každý.“

však preto, že stále nič nevedia, ale
preto, že konečne
našli metódu výučby, pri ktorej na
sebe vidia reálne
pokroky.
Už na prvej vyučovacej hodine
rozprávajú cudzím
jazykom, nemajú
domáce úlohy a
jazyk sa učia priamo na hodinách
so školeným lektorom. Ten ich nenápadne učí lu ZARAZ nájdete v Prievidzi na Ul. Matice
riadenou konverzáciou, jednoducho a priro- slovenskej 14 (žltý dom medzi gymnáziom a
dzene. Veľmi podobne tomu ako sa učili svoj „Rozvojom“).
materinský jazyk, len rýchlejšie.

Tak neváhajte a príďte si vyskúšať ukážŠtudenti jazykovej školy ZARAZ sú známi kovú hodinu ZDARMA aj vy! Bližšie info vám
tým, že po prvom kurze si minimálne 80% z radi poskytneme na 0917 109 899 alebo na
nich zakúpi aj ďalší kurz a potom ďalší. Nie bronislavazigova@zaraz.sk. Jazykovú ško-

termíny ukážkových hodín:

24.10. a 29.10. o 18.00 hod

131190040

V jazykovej škole ZARAZ sú síce na túto vetu
zvyknutí, ale keďže v tom vedia chodiť, radi
vám dokážu, že naučiť sa cudzí jazyk dokáže
naozaj každý.

BRIKETY, PELETY

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

PRIEVIDZSKO

ASFALTOVÝ ŠINDEL

47-013

47-019

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751
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46-0192

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

iNteriér
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Najčítanejšie regionálne noviny

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

OKNÁ A DVERE

od 108€

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

do k

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

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

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

131190432

www.inexdecor.sk

