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PRIEVIDZSKO
č. 43 / 25. október 2019 / 23. ročNÍk

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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E: pvm.slovakia@gmail.com 
M: 0905 250 503
Prievidza

Obchodný partner Knauf Insulation, s.r.o.

ZDRAVÉ ZATEPLENIE
PRE KAŽDÚ STRECHU

TERAZ ZĽAVA 50 %
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

72
119

 0
00

2

5
2
-0
1
5
6

SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena

SLUŽBY
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Milí čitatelia Prievidzska!
Ako krajský poslanec a hovorca Prievidze zazname-

návam zo strany verejnosti množstvo otázok smeru-
júcich na chod samosprávy alebo na riešenie rôznych 
problémov. Uvedomujem si, že nie všetci ľudia majú 
prístup na internet a teda nemôžu vyriešiť svoj prob-
lém prostredníctvom online komunikácie.

Práve preto som sa rozhodol prostredníctvom regi-
onálnych novín Prievidzsko, uverejňovať zaujímavé a 
pre občanov často užitočné informácie z oblasti sa-
mosprávy, 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. Túto samosprávnu 
poradňu spúšťam s úprimným záujmom riešiť prob-
lémy 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

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

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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150 EUR SPÄŤAŽ

dokonale ochráni každý kúsok

vášho oblečenia. BEZ OBÁV.  

KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU 
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely. Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav 

STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA
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K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. 
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auto-moto/predaj 1
» DARUJEM ŠKODU 120 
,osemdesiate roky, po-
jazdnú, volať na telefónne 
číslo 0915 343 208

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ. 
T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predam 3izb.byt v Han-
dlovej.T: 0905 313 616

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 
0908 532 682
» Čistenie hrobov a ob-
nova písma, serióznosť, 
korektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predam zahradku v 
sade 9.maja pod c.1.1623.
Cena dohodou.T.0911 453 
287

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 prija-
tie 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.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Partner 
Wüstenrot
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J + Š
PONÚKAM 

STAVEBNÉ PRÁCE
obklady, dlažba, maľovanie, 
búracie práce, sadrokartón, 

omietky atď.

T: 0940 214 847 72
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Autodiely BOCIAN 
nové aj použité.

zakúpené diely vám aj namontujeme 
(vrátane olejov a batérií)

Prievidza, Ľ. Ondrejova 3 - oproti Jantáru
0905 252 205

Autodiely BOCIAN 
nové aj použité.

zakúpené diely vám aj namontujeme 
(vrátane výmeny oleja a batérie)

Prievidza, Ľ. Ondrejova 3 - oproti Jantáru
0905 252 205

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA
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A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

SLUŽBY
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189
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Bojnické liečivé vody 
sme nikdy neohrozovali!

  V Prievidzsku z 11. a 18. 10. 2019 bol 
zverejnený list Ing. Slavomíra Eliaša, 
predsedu predstavenstva Kúpele Boj-
nice, plný demagógie, nehoráznych 
klamstiev a invektív voči Hornonit-
rianskym baniam Prievidza. K uvá-
dzaným skutočnostiam chýbalo vecné 
stanovisko: 

K URČENIU OCHRANNÝCH PÁSIEM
Ochranou prírodných liečivých zdro-

jov Bojníc sa od polovice 50-tych rokov 
20. storočia  zaoberali popredné geo-
logicko-prieskumné organizácie ČSSR 
(Štátny geologický ústav Dionýza Štú-
ra Bratislava, IGHP Žilina, Geologický 
prieskum Spišská Nová Ves, Univerzita 
Karlova Praha, Geologický průzkum 
Ostrava), ako aj ťažobné organizácie, v 
súčasnosti včlenené do  Hornonitrian-
skych baní Prievidza. 

Celý prieskumný proces sa stal výcho-
diskom pre rozhodnutie štátnych orgá-
nov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti 
ochrany prírodných liečivých zdrojov.  
Vyústil do vydania Vyhlášky Minister-
stva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z. z., 
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma 
prírodných liečivých zdrojov v Bojni-
ciach. K dispozícii je najmenej 70 hlav-
ných vedeckých prác a výskumných úloh 
od popredných a medzinárodne uznáva-
ných odborníkov. Sú dôkazom toho, že 
vydanie novej vyhlášky nemohlo byť 
riešené uzurpatívne jednotlivcami, 
ale je výsledkom konsenzu širokého 
okruhu odborne erudovaných špecia-
listov. 
             

K OHROZENIU LIEČIVÝCH VÔD 
Vyhláška definuje, čo sa v druhom 

ochrannom pásme môže, resp. nesmie 
z hľadiska banskej činnosti vykonávať. 
Za takmer 80 rokov ťažby na nováckom 
uhoľnom ložisku bojnické liečivé vody 
neboli ani raz ohrozené ani ovplyvne-
né. Expertízy vypracovávané štátnymi 
odborne spôsobilými organizáciami jed-
noznačne potvrdili, že banskou činnos-
ťou v regióne nikdy neboli, ani nemô-
žu byť narušené množstvá, teplota ani 
kvalita vody vyvierajúcej v Bojniciach. 
Baníctvo nemôže ohroziť prevádzku kú-
peľov. 

K  POKLESU VÝDATNOSTI PRAMEŇOV 
Areál bojnických kúpeľov sa masívne 

rozrastá. Investuje sa do zemných prác, 
stavieb nových liečebných domov, oplo-
tenia, výrubu drevín, betónovania... 
Zemné práce väčšieho rozsahu sa vy-
konávajú v prvom ochrannom pásme 
kúpeľov Bojnice, kde je to vyslovene za-
kázané štátnou vyhláškou o ochranných 
pásmach Bojnických kúpeľov. 

Rozrastajúce sa kúpele potrebujú stá-
le viac termálnej vody. Jej nadmerným 
čerpaním sa môže nezvratne narušiť 
krehký prírodný režim výverov prame-
ňov. A tie laicky povedané „nestíhajú“. 
Uznávaný odborník v oblasti hydrogeo-
lógie  RNDr. Kamil Vrana, CSc.  za mož-
nú príčinu zmien výdatnosti zdrojov 
teplej vody v Kúpeľoch Bojnice označil 
najmä zlý technický stav vrtov, nárazové 
využívanie zdrojov, nové vrtné a balne-
otechnické práce vo výverovej oblasti a 
nadmerné čerpanie zdrojov  liečivých 
a minerálnych vôd  v dlhodobom časo-
vom horizonte. 

K  VYKUROVANIU SKLENÍKOV 
Na vykurovanie skleníkov využíva-

me predovšetkým geotermálnu vodu z 
bane, doplnenú  o vodu z  vrtu Š1- NB II v 
Novákoch  a  nie „bojnickú prírodnú lie-
čivú termominerálnu vodu“. 

Geotermálna voda je každá podzemná 
voda  s minimálnou teplotou v mieste 
výveru 20 stupňov C. Voda „bojnických 
prírodných liečivých termominerálnych 
zdrojov“ je iného genetického typu, má 
iný spôsob vzniku a iné vlastnosti, ako 
geotermálna voda. Ide teda o dva odliš-
né typy vôd.

K VRTU NA PÚŠTI
Tvrdenie, že vybudovanie vrtu v re-

kreačnom stredisku Púšť nesie znaky 
trestného konania, je nezmysel. Horno-
nitrianske bane Prievidza v rámci  hy-
drogeologického prieskumu, pre ktorý 
bolo v roku 2012 Ministerstvom život-
ného prostredia SR určené prieskumné 
územie na  vykonávanie geologických 
prác, odvŕtali v priebehu rokov 2014 a 
2015 prieskumný geotermálny vrt Š1- NB 
IV. Na realizáciu prieskumných vrtov 
legislatíva v danom čase nevyžadovala 

posudzovanie vplyvov na životné pros-
tredie. 

Ministerstvo životného prostredia SR 
v roku 2017 vydalo rozhodnutie, ktorým 
schválilo záverečnú správu s výpočtom 
množstiev podzemných vôd.  Následne 
Okresný úrad v Prievidzi, Odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie vydal 
začiatkom roku 2019 rozhodnutie v zis-
ťovacom konaní, ktorým rozhodol, že 
navrhovaná činnosť využitia geotermál-
nych vôd v lokalite Púšť sa nebude po-
sudzovať. 

K PROJEKTU CENTRÁLNEHO 
VYKUROVANIA 

Zo strany pána Eliaša ide o nepocho-
penie problematiky. V rámci Akčného 
plánu máme pripravené technické rieše-
nie centrálneho vykurovania regiónu na 
báze obnoviteľných zdrojov. V súlade s 
modernými ekologickými trendmi  zva-
žujeme ako zdroj tepla sčasti využívať 
teplo z banskej vody (18 - 20 stupňov). V 
súčasnosti jej z bane bez úžitku vyteká 
značné množstvo -  okolo 220 litrov za 
sekundu. 

HORNONITRIANSKE BANE
nemajú žiadny záujem na degradácii 

kúpeľného prostredia Bojníc, ani na lik-
vidácii tejto turistickej destinácie, ako 
to  prezentuje  pán Eliaš.  Záleží nám na 
ochrane prírodných liečivých zdrojov o 
to viac, že liečebný dom Baník postavi-
li v roku 1975 práve Uhoľné a lignitové 
bane Prievidza, ktoré ho bezodplatne 
previedli na vtedajšie štátne kúpele.

Rozsiahlou výstavbou kúpele a mesto 
Bojnice prichádzajú o prírodu, areál po-
hody, oddychu, prechádzok, ktorý ak je 
vyvážený, prispieva k liečebnému proce-
su. Zdá sa, že šírením invektív voči našej 
spoločnosti si vedenie Kúpeľov Bojnice, 
vzhľadom na neodborný odber vody a  
zanedbávanie starostlivosti o vrty, len 
pripravuje alibi k možným negatívnym 
vplyvom rozsiahlej investičnej výstavby. 
Pretože ani vzácne dary Zeme -  zdroje 
bojnickej prírodnej liečivej vody -  nie sú 
nekonečné... 

Peter ČIČMANEC, 
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ

platená inzercia
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Na Kolotoči, J.Kráľa 2 - zo zadu, z dvora

TEL.: 046/381 11 48

REZANIE KAPUSTY

Zelovoc vedľa Mäsiarstva u Borku

AJ V NECPALOCH

TEL.: 046/381 14 90 13
119

04
31

72
119

00
56

PALIVOVÉ DREVO 
MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496
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DESMONT s.r.o.
 voda   kúrenie  plyn

 zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

0918 374 754, 0907 716 526
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Ponúkam upratovanie bytov, 
rodinných domov, kancelárskych 

priestorov a umývanie okien. 
Zaručujem vysokú kvalitu - 7 ročná prax v Nemecku. 

T: 0949 744 740
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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Právna úprava blízkych osôb je 
v  Občianskom zákonníku upravená 
v dvoch ustanoveniach. 

V  prvom je definovaný pojem blízkej 
osoby a  druhé ustanovenie upravuje ur-
čenie stupňa príbuzenstva. Blízkou oso-
bou sa podľa Občianskeho zákonníka 
rozumie príbuzný v  priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Ide teda o príbuzných 
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič 
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec 
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú 
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní, 
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďal-
šie podmienky uvedené v zákone. Príbuz-
nými sú bez obmedzenia všetci príbuzní 
v priamom rade, čiže predkovia a potom-
kovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Práv-
ne je bezvýznamné, či ide o  plnorodých 
alebo polorodých súrodencov, či majú 
spoločných oboch rodičov alebo len jed-
ného. Manžel sa považuje za blízku oso-
bu, taktiež vtedy, ak nie je členom domác-
nosti, manželia spolu nežijú, nebývajú 
v spoločnom dome alebo byte, prípadne 
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením 
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvá-
ra vzťah blízkych osôb a naopak biologic-
kí rodičia prestávajú nimi byť. 

Iné osoby nemožno pod pojem blíz-
kej osoby zaradiť automaticky. Predovšet-
kým musí medzi nimi byť preukázaný 

rodinný alebo obdobný pomer a  ďalšou 
podmienkou, ktorá musí byť súčasne spl-
nená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú. Rodinným pomerom v  tomto 
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý ne-
možno zaradiť do prvej skupiny. Obdob-
ný pomer sa musí skúmať so zreteľom na 
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu 
medzi osobami, napríklad pestúnsky 
vzťah k  dieťaťu, opatrovateľský vzťah 
k  opatrovníkovi, vzťah manžela k  die-
ťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho 
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsa-
huje na účely trestného práva aj Trestný 
zákon. Takou osobou je príbuzný v pria-
mom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, sú-
rodenec a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
zmysle presne vymedzených trestných či-
nov sa blízkou osobou rozumie napríklad 
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, ro-
dič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj 
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti.

Blízka osoba

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

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

Nie 
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226

e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

prevádzka:
Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj

971 01 Prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame

MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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šály, čiapky 
a rukavice

rifle, plavky
jesenný a zimný
sortiment textilu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže 

za Okr. úradom práce

PRECHODNÉ A ZIMNÉ
BUNDY

T: 0907 975 776
parkovné zaplatíme za Vás

KABÁTY

13
119

04
05

 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

Q-ZETT spol. s r.o.     Duklianska 19     PO-PIA 9:00-16:30

542 02 25       0908 124 659

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

modelové

rady

ERKADO

-25%

13
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00
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Kozmetický
salón

Martina

na poschodí

0908 529 193

 

72
119

02
59

 

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

13
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00
10

13
119

02
45

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

Nie 
akonáhle, ale len čo.

Slovenčina naša
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SPOMIENKA

V tomto roku by sa dožila 100 rokov

 
Spomíname. 

Ladislav Donoval. 

Valéria Donovalová

a 105 rokov

pani Jarmily Krajčiovej rod. Šemrincovej 

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach svit, 
ťažko sa nám bude teraz bez teba žiť. 

Osud je krutý, nevráti čo vzal, 
zostali iba spomienky  a v srdci žiaľ.“

 Dňa 21. októbra 2019 sme si pripomenuli 
1. smutné výročie úmrtia našej drahej 
milovanej maminky, babky, prababky

z Nevidzian. 
 Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

  S úctou a láskou štyri dcéry s rodinami.

72
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„Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí vás radi mali.“

Dňa 26. októbra 2019 si pripomíname smutné 
10. výročie odkedy nás navždy opustil

 
 S láskou spomína mama a manželka, brat a syn s rodinou. 

Minich Ján st.

Minich Ján ml.

a 5. novembra 2019 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil

pánom Petrom Pediačom

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodine 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s našim zosnulým manželom, 
otcom a starým otcom

z Poruby, ktorý nás opustil dňa 16.10.2019 vo veku 85 rokov. 
 Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

  S láskou a úctou smútiaca rodina.
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Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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Nástup možný od 1.11.2019.

Náplň práce:
 povrchová úprava kovov otryskávaním a striekaním, tmelenie 

 a brúsenie
 zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných 

 vagónov

Požiadavky na zamestnanca:
 prax v odbore lakovača dva roky

Zamestnanecké výhody a benefity:
 stabilná práca
 nástupná tarifná mzda od 730 EUR (možnosť zvýšenia mzdy 

 po 3-mesačnej skúšobnej doby)
 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 

 (príspevky 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 

Prijmeme do pracovného pomeru
 lakovač - otryskávač.

72
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GeWiS Slovakia s.r.o.
Pozícia:

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

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

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

72
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Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
prijme na TPP

technika požiarnej ochrany 
a civilnej ochrany.

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

Základná zložka mzdy v hrubom: 870 €.

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

13
118

03
89

Prijmem vodiča
na nákladné auto s hydraulickou rukou 

na vývoz porfixu zo Zemianskych Kostolian.

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 453 613

13
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08 Truck SK s.r.o. 

so sídlom v Diviaky nad Niricou, 
dopravná spoločnosť,

hľadáme taliansky hovoriaceho
dispečera/dispečerku.

Mzda 1200 € /Brutto
Kontakt : 0905 882 034
truck.sk.sro@gmail.com 72
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·

·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

51
-0
09
4

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

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

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 3
NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO
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My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Postupne vám predstavíme našich kandidátov           
z Trenčína a okolia. Prvý je trenčiansky krajský pred-
seda SaS, ktorému Trenčania nepovedia inak ako 
Laďo. Zastupuje obyvateľov svojho mesta v mestskom 
zastupiteľstve a aj v zastupiteľstve Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Hoci je to niekedy boj, neprestal 
sa snažiť robiť niečo naviac pre komunitu, v ktorej 
žije. Srdcom aj vzdelaním je stavbár, ktorý vyštudo-
val Stavebnú fakultu STU v Bratislave. V tejto oblasti 
pôsobí celý život, pričom vybudoval vlastnú úspeš-
nú spoločnosť zameranú na energetický audit a cer-
tifi káciu budov. Ladislav Matejka je odborníkom na 
navrhovanie energetických úspor vo verejných budo-
vách a pomáha zvyšovať efektivitu ich prevádzky. 

Najradšej relaxuje pri behu, ktorý tiež povýšil na 
komunitnú záležitosť. Je zakladateľom Trenčianskej 
bežeckej ligy, v ktorej má každý možnosť zašportovať 
si s rovnako naladenými ľuďmi. 

Podieľal sa na projekte rozsiahlej rekonštrukcie 
hrádze na Sihoti, aj získania takmer 3 miliónov eur 
na obnovu troch materských škôl         
v Trenčíne. Neustály optimizmus                       
a chuť robiť Slovensko lepším 
ho priviedli na kandidátku SaS. 
Slabiny vidí najmä v oblasti ener-
getiky, stavebníctva a dopravy, 
pričom je pripravený v týchto ob-
lastiach priniesť riešenia.

Vy rozhodnete, či bude mať 
Trenčín svojich zástupcov 
v parlamente

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS Trenčín

BRIKETY, PELETY

ASFALTOVÝ ŠINDEL

Nedávno som písal o kritickom 
myslení. Že chýba veľkej časti náro-
da, o tom svedčí to, čo sa deje v me-
diálnom svete, ako ľahko sa ľudia 
manipulujú rôznymi informáciami. 

Slováci nie sú pripravení spracovať 
informačnú explóziu a zdevastované 
školstvo nevytvára dostatočný priestor 
na systematické vedenie žiakov k prijí-
maniu a interpretácii informácií. Otáz-
kou je, či je dnes možné odlíšiť pravé 
informácie od falošných, zavádzajú-
cich, chybných. Isté je, že v súčasnosti 
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že 
ľuďom chýba informačná kompeten-
cia. Využíva sa to najmä na marketing, 
zvyšovanie preferencií a politický boj.  
Dospelo to do stavu, keď aj o dôvery-
hodných informáciách pochybujeme 
alebo ich ignorujeme.

V týchto dňoch sa hovorí o zákaze 
predvolebných prieskumov na dlhšie 
časové obdobie pred voľbami. Aj keď 
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil 
by som aj s výraznejším obmedzením. 
Najmä v situácii, keď sa prieskumy 
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich 
prezentujú ako fakty a veľká časť vo-
ličov ich nekriticky prijíma a riadi sa 
nimi vo voľbách. 

Je všeobecne rozšírené, že strane, 
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na 
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť, 
nech by mala ten najlepší program. 
A naopak, strana aj bez programu s 
vysokými preferenciami sa prijíma už 

ako zvolená. Potom sa celá snaha  po-
litického subjektu obmedzuje na sna-
hu o umiestnenie. To stupňujú rôzni 
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne 
prezentujú, ktorá strana bude v par-
lamente a ktorá nebude. A ako menta-
listi vyslovujú súdy o voličovej mysli, 
pričom sa všetko verejne prezentuje. 
Iba po analýze číselnej štatistiky sa 
vnucujú výsledky volieb nekritickým 
konzumentom informácií. Okrem toho, 
prieskumov je niekoľko, diametrálne 
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhod-
nosti sa pochybuje. Napriek tomu sú 
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to 
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríč-
ky popularity škôl či nemocníc. Vychá-
dza sa zo suchých čísel bez ohľadu na 
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko 
merateľná, keďže sa individuálne pra-
cuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky 
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť 
hoci aj najobjektívnejšími číslami, pre-
hliadnu sa skutočné hodnoty. 

Návrh na obmedzenie priesku-
mov teda vítam, lebo potrebujeme 
veľa času, kým volič pochopí, že čísla 
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké 
dotazníky sú skrytou manipuláciou.  
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy 
prieskumami, volič siahne po progra-
me politickej strany a konečne zistí, že 
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás 
vžilo. 

Myslime pri prieskumoch

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

Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin

INZerCIA
0915 780 751

INZerCIA
0905 719 148



PD19-43 strana- 12

služby, domácnosť Najčítanejšie regionálne noviny
12

63
-0

16
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €

4
6
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predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,

jablkového
a slivkového kvasu
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

13
119

04
41

Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ 

OKNÁ A DVERE 
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

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 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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Prievidzsko.sk

Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Uplynulé leto v auguste bol verejnosti, za prítomnosti 
primátorky Prievidze a poslankyne NR SR, JUDr. Katarí-
ny Macháčkovej, odovzdaný obnovený historický evan-
jelický cintorín na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Na 
jeho obnove sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí toto pietne 
miesto vyčistili a sprístupnili. Financie na obnovu piet-
neho miesta získali z projektu participatívneho rozpočtu 
mesta Prievidza. 

Odovzdaný bol verejnosti, dobrým ľuďom mesta a tiež Cir-
kevnému zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, 
ktorý zastrešuje evanjelikov v okrese Prievidza. Historický 
evanjelický cintorín sa nachádza v blízkosti hlavného cinto-

rína na Mariánskej ulici. Pochovávalo sa tam do roku 1958, 
odvtedy sa zosnulí pochovávajú na spoločnom cintoríne bez 
rozdielu vierovyznania. Koncom 50. rokov 20. storočia mal 23 
hrobov, z ktorých je dnes odkrytých desať. 

Ako evanjelici v Prievidzi sme prisľúbili, že si miesto vezme-
me pod svoj patronát a preto sa tam chceme stretnúť v sobotu 
2. 11. 2019 pri pobožnosti na pamiatku zosnulých. Spoločné 
stretnutie bude pred Domom smútku na Mariánskej ul. o 
10.00 hod. odtiaľ pôjdeme v sprievode na pietne miesto po-
zostatkov historického evanjelického cintorína. 

Emil Hankovský, zborový kaplán ECAV Zemianske Kostoľany

Pamiatka zosnulých po prvý krát 
na obnovenom evanjelickom cintoríne

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, 
s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb  oznamuje verejnos-
ti  OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov 
cintorínov  na hlavnom  cintoríne na Mariánskej ulici a  
v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviat-
ku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Cintoríny v 
mestských častiach Veľká Lehôtka,  Malá Lehôtka, Hra-
dec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia.

Vzhľadom k tomu,  že rodiny navštevujú hroby príbuzných   
na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otvára-
cie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom 
pietnych miest.

Predajňa s pietnymi predmetmi, sviecami, kahancami, 
živými i umelými kvetmi   bude v tomto období  mimo-
riadne otvorená takto : 

 dôvodov

 
Cintorín  na Mariánskej ulici v  Prievidzi bude v dňoch:

Počas týchto dní  a zverejnených mimoriadnych termínov 
bude správa cintorína ( v predajni Pohrebnej služby na Ma-
riánskej ul. č. 55 )  
hrobové a urnové miesta  a umožní   realizovať platby (ho-

tovostné aj prostredníctvom platobných kariet) za hrobové 
a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné 
obdobie. 

POHREBNÉ OBRADY a smútočné rozlúčky budú zabez-
pečované a pripravované počas celých otváracích hodín pre-
dajne, ale realizované v tomto období len v obvyklých dňoch 
a časoch, t.j.  , mi-
moriadne podľa situácie aj  o 11.00 h.  Dňa 1. novembra – v 
deň Sviatku všetkých svätých (deň pracovného voľna) sa 
pohrebné obrady konať nebudú a predajňa musí byť z 

NON STOP SLUŽBA  na prevoz zomrelých z miesta byd-

dispozícii 24 hodín denne.

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách 
poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na te-
lef. číslach  

Info aj na : www.prievidza.sk  * www.tsmpd.sk

Informácie o prevádzke na prievidzských cintorínoch 
počas jesenných sviatkov  
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