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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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šály, čiapky 
a rukavice

rifle, plavky
jesenný a zimný
sortiment textilu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže 

za Okr. úradom práce

ZIMNÉ BUNDY

T: 0907 975 776
parkovné zaplatíme za Vás

KABÁTY
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?
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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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Riešite problém
s deťmi, s partnerom,

financie alebo iné? 

Riešte 
MEDIÁTOROM. 

Kontakt: 
0918 549 352
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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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Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa infor-
movať. Mám rodinný dom, na ktorý mám úver. 
Je možné dom prepísať na niekoho iného da-
rovacou zmluvou, aby aj úver bol napísaný na 
daného človeka? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň. Podľa ust. § 151h Ob-
čianskeho zákonníka platí, že pri prevode alebo 
prechode zálohu pôsobí záložné právo voči na-
dobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení zá-
ložného práva neurčuje, že záložca môže záloh 
alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak 
tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na nadobúdate-
ľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou 
prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy 
o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí 
záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa 
na neho práva a povinnosti záložcu. Z uvedeného zákonného ustano-
venia vyplýva, že aj keby ste nehnuteľnosť darovali, záložné právo v 
prospech banky nezanikne a nový vlastník nehnuteľnosti bude povin-
ný strpieť výkon záložného práva. V samotnej úverovej zmluve máte 
uvedené podmienky výkonu záložného práva. Podpísaním darovacej 
zmluvy nezanikajú Vaše záväzky voči banke. Odporúčam Vám kontak-
tovať banku pred podpisom darovacej zmluvy.

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Spanie š130x200cm

roh na sedenie

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

CELKOVO-LÁTKA/B 1990 1690,- EUR 
ROZMERY: 200/330/220cm, KRESLO - 290,-EUR
Pravno-MOD4/PO-1/-2BF150/PO-2/-R100/PLYT/PO-1/-MOD5/PO-1/ 13
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 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Partner 
Wüstenrot
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dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA 
od 108€

laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky

laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Zľava na umývacie programy

v automatických linkách v JA-ZA CARWASH PD
(autoumyváreň pri STK)

Platnosť: 

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Mliekarenská ulica 3034/1,
971 01 Prievidza

www.jaza.sk

       #jaza_carwash_pd

       JA-ZA CARWASH PD

30. novembra 2019
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Vám ponúka:

- prenájom vo ných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
       Mesa ná výška nájomného:
       1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
       2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
       3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)            
     - prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
     - inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámo nícke práce

Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o.

V prípade potreby bli ších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk 13
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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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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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
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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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DESMONT s.r.o.
 voda   kúrenie  plyn

 zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

0918 374 754, 0907 716 526

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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
119

00
03

13
119

04
18

Kozmetický
salón

Martina

na poschodí

0908 529 193
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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)

Nie byť rád za víťazstvo, ale 
tešiť sa z víťazstva. Nie parking, ale parkovisko.

Slovenčina naša
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14.11.2019 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

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

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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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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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331
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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
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Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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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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Dňa 4. novembra si pripomíname smutné 
15. výročie, odkedy nás navždy 

opustila mamina a babka

z Prievidze.
 

S láskou a úctou dcéra s rodinou. 

Michal Bagin

Jarmila Baginová, rod. Krivosudská

a 1. novembra 31. výročie, 
čo nás navždy opustil ocko a dedko

OZNAM
Študenti, ktorí ste navštevovali SVŠ v rokoch 1958 - 1961 

XI.A triedu v Prievidzi - staré sídlisko pri „Magure“. 
Triedna profesorka nám bola p. Lujza Klinovská. 
Tá už zomrela vlani, t.j. 15.III.2018 a máte záujem 

o spoločné stretnutie, prihláste sa na číslo telefónu 
0910 564 488 - mobil, 046/54 98 161 - pevná linka

Vaša spolužiačka Naďa.
Bližšie informácie po prihlásení. Teším sa na spoločné stretnutie.

DOVIDENIA
P.S. Žiadne peniaze sa nebudú vyberať. Bude to tak, 

ako sme oslavovali šesťdesiatku. Kto si čo objedná, to si aj zaplatí.
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pána Vladimíra Vážneho

Dňa 2.11.2019 si pripomíname 
1. smutný rok od úmrtia 

nášho drahého

z Nevidzian. 
 Spomíname a ďakujeme, že si bol súčasťou našich životov.

  Manželka, deti a ostatná rodina. 
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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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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.
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Prijmeme zamestnanca na pozíciu  
OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 smeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojsmennej 
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových 
výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou
Mzda: 520€, max. 30% prémie

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-DOHODA ISTÁ. T: 0908 205 
521
» Kúpim staré mopedy, pionier, 
babeta, stadion aj diely. Tel. 
0949 154 017
» Kúpim starý TRAKTOR - Zetor 15 
- Zetor 25 - Super 50 - Skoda 30 - 
3011 - aj iný - Pasak, Bolgar - sta-
ré auto veterán 0908 146 946

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Handlovej. 
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 obnova 
písma, serióznosť, korektnosť a 
spoľahlivosť. T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové žum-
py o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 €. Do-
veziem, osadím, vykonám aj tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie,danielie parohy 
a trofeje T: 0904 134 080
» Kupim hodinky Schaffhausen. 
Tel. 0944 137 683
» Kúpim hodinky Heuer. Tel. 
0944 137 683

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    
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otvára 
KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,

v termíne od 18.11. do 19.12.2019
Cena za 226 hodinový kurz je 300,00 €

alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných. 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie osobne na adrese: 
Slovenský Červený kríž  
Staničná č.2, Prievidza

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva o dielo na 
rekonštrukciu telocvične v Základnej škole na Uli-
ci Sama Chalupku v Prievidzi. Predmetom rekon-
štrukcie je obnova podlahy, čo výrazným spôsobom 
prispeje k zlepšeniu podmienok na športové aktivi-
ty na tomto športovisku. 

Rekonštrukcia cvičebného priestoru spočíva v odstrá-
není pôvodnej podlahy telocvične, dôkladného vyčis-
tenia plochy a znivelizovania roštu špeciálnych pod-
kladov. Súčasťou je zhotovenie nového odpruženého 
dreveného roštu a športovej podlahy.

Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí aj vyznačenie 
čiar, osadenie športového náradia či výškovú úpravu te-
lovýchovného náradia s dodaním revíznej správy. Cel-

ková investícia predstavuje sumu 88 774,19 eur.

Investície do škôl pokračujú aj na jeseň

Priechod pre chodcov na nábrežnej ulici pri Dráčiku 
prechádza debarierizáciou.

Chodník je upravovaný z dôvodu zlepšenia prechodu 
z chodníka na priechod pre chodcov, ktorý je situovaný 
na frekventovanej cestnej komunikácii. Obsahom prác 
je aj doplnenie dlažby pre nevidiacich.

Nový kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby, 
ohradený parkovými betónovými obrubníkmi. Chodník 
bude oddelený od komunikácie nábehovými cestnými 
obrubníkmi. V rámci búracích prác budú odstránené 
existujúce kamenné obrubníky.

Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici

Aj tento rok, si bude môcť verejnosť prezrieť mest-
ský úrad netradičným spôsobom. Pripravený je deň 
otvorených dverí.

Dňa 13. novembra 2019 sa uskutoční Deň otvorených 
dverí Mestského úradu v Prievidzi. Akcia je venovaná 

predovšetkým žiakom základných škôl, ktorí si v rám-
ci občianskej výchovy, regionálnej výchovy prípadne 
iných príbuzných predmetov prídu prezrieť fungovanie 
samosprávnej inštitúcie.

Do prehliadky sa však môže zapojiť každý obyvateľ, 
ktorý sa chce zoznámiť s fungovaním mestského úradu. 
Stačí sa na začiatku prehliadky pridať k skupinám žia-
kov pred budovou mestského úradu každú polhodinu 
od 8:00 do 11:00.

Návštevníci počas polhodinovej prehliadky nazrú do 
priestorov Mestského úradu, Mestského domu v Prie-
vidzi a dozvedia sa viac o fungovaní samosprávy.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Deň otvorených dverí MsÚ Prievidza 2019

Cvičebný priestor pred rekonštrukciou.

Práce na priechode pre chodcov.
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Ide o veľmi vážne rozhodnutie a pred-
pokladá mnohé splnené podmienky.

Ideálne je mať už hneď na začiatku 
v ruke list vlastníctva na stavebný po-
zemok. A keďže kúpa stavebnej parcely 
nie je lacná záležitosť, pred podpísa-
ním kúpnej zmluvy si overte všetky 
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na 
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si 
predstavujete. Overte si či je pozemok 
napojený na inžinierske siete. Prípad-
ne, či to vôbec bude možné spraviť.

Stavebné povolenie si tiež vyžadu-
je určitý čas, ak sa vám nebude dariť, 
môže to trvať aj pol roka. Správny or-
gán, v ktorého kompetencii je vydanie 
príslušného povolenia, je síce povinný 
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí 
stavebného povolenia najneskôr do 60 
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z 
mnohých zákonných dôvodov môže aj 
výrazne predĺžiť.

Nastupuje totiž komunikácia s elek-
trárňami, plynárňami, vodárňami a 
kanalizáciami o postupe vybavenia 
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s 
ich podmienkami, bude musieť projek-
tant prerobiť projekt podľa pripomie-
nok a proces vybavovania povolenia 
sa opäť predĺži. Stavebník si môže sta-
vebné povolenie vybaviť sám. Ak má 
dostatok voľných financií, môže zadať 
túto úlohu  špecializovanej stavebnej 
firme.

Žiadosť o stavebné povolenie musí 

obsahovať: meno, priezvisko a adresu, 
druh, účel a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby a pri 
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcel-
né čísla a druh stavebného pozemku 
s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv podľa katastra nehnuteľností, ako 
aj parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti 
patria meno, priezvisko (názov) a ad-
resa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či 
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo 
svojpomocne, základné údaje o stavbe, 
jej členení, technickom alebo výrob-
nom zariadení, budúcej prevádzke a jej 
vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zo-
znam účastníkov stavebného konania.

Účastníkmi stavebného konania je 
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva na pozemky a stavby 
na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb. Účastníkom konania je aj 
osoba, ktorá bude vykonávať staveb-
ný dozor, a projektant. Stavebný úrad 
oznámi začiatok stavebného konania. 
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že 
svoje námietky môžu uplatniť najne-
skôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

Púšťame sa do stavby domu

» red

EXTRA

BRIKETY, PELETY

ASFALTOVÝ ŠINDEL
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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    27.920 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)

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy
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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
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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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Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

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

Vajnorská 1

815 70 Bratislava

0905 595 996

mellenova@mail.t-com.sk

www.ozpotravinarovsr.sk

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom: 
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SME cesta k lepšiemu rodinnému a pracovnému životu !

Staň sa našim členom !!!     Staň sa POTRAVINÁROM !!!

OZ Potravinárov SR zastupuje práva a nároky zamestnancov

potravinárskeho priemyslu. Kontaktuj nás !

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

4
7
-0
1
3



PDzel19-44 strana- 5

politická inzercia, domácnosť prievidzsko
5

Nie dať to 
(víťazstvo), ale dokázať to.

Slovenčina naša
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Bojujeme proti mafi i a to je kľúčový boj. Mafi a 
nesmie ovládať štát. Ak ho ovláda, štát nefunguje 
v prospech občana, ale v prospech svojich kmot-
rov. Takýto štát rozdáva odrobinky aj občanom 
- ich lojalitu totiž nevyhnutne potrebuje. Hostina 
je však len pre vyvolených. Je neakceptovateľné, 
aby Martin Glváč zotrval na pozícii podpredsedu 
NR SR. Zverejnené informácie ho jednoznačne 
diskvalifi kujú. Ukazujú ako vyzerá štát, keď ho 
ovláda mafi a.

Bojujeme však aj na ďalších frontoch (škol-
stvo, zdravotníctvo, ekonomika), taktiež rovna-
ko dôležitých. Táto práca je trochu mimo kamier, 
ale DEJE sa. Na aktuálnej schôdzi  NRSR sa nám 
podarilo zastaviť viacero zlých zákonov z dielne 
SNS. Zároveň začína bitka o rozpočet. Naša vlá-
da sa rozhodla ísť GRÉCKOU cestou. Defi cit roz-
počtu sa zhoršuje od roku 2017, v rokoch keď je 
ekonomika na vrchole! EÚ musela zvýšiť defi cit 
Slovenska v roku 2018, pretože vláda poslala do 
Bruselu nesprávne údaje. Výdavky tohtoročné-
ho rozpočtu sa vymkli kontrole.       
Namiesto plánovaného vyrov-
naného hospodárenia, máme 
defi cit 1,5 miliardy eur. Pred-
ložený návrh rozpočtu 2020 je 
teda úplne nerealistický. Zdra-
vý rozum je najlepší recept. 
Slovensko musí čím skôr zísť 
z tejto cesty. 

Bojujeme na viacerých frontoch

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS
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Jesenné prázdniny a ich sviatky mám 
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok, 
melanchólie a pavučín z babieho leta. 
Na chvíľu sa pozastavíme a spome-
nieme si na ľudí, ktorí nás opustili a 
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. 

Napriek tomu, že sa stránim cirkvi, 
mám vieru, že človek nemôže len tak 
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach. 
Musí byť miesto, kam živé bytosti po 
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami 
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám, 
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorí-
noch a kostoloch. Pritom necítim potrebu 
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi. 
Viera nepotrebuje byť organizovaná. 
Ale cintoríny plné sviečok považujem za 
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem 
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje 
moju všeobecnú vieru. 

Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú 
tieto sviatky s americkým Halloweenom. 
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské, 
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je 
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk 
amerických detí chodiť v maskách po su-
sedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú 
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť 
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom 
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

žuje neraz depresívne nálady jesene, kto-
ré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých 
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem du-
chárske horory. Ale chcem byť tolerantný 
k tomu, že mladí chcú zažiť halloween-
sku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa 
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy 
medzi činžiakmi.

Úlohou školy je poukazovať na slo-
venské tradície, aj na pamiatku zosnu-
lých. A možno aj na zvyky v iných kraji-
nách, hoci aj v USA, veď porovnávaním 
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie. 
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zo-
snulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho 
neminie, neberme ako niečo neúctivé, 
prevzaté či svedčiace o arogancii mla-
dých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultú-
ry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozma-
nitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému 
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíri-
teľom nenávisti a vlastnej pravdy platfor-
my, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskos-
ťou, toleranciou a láskou. U nás v škole 
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im 
to zakazovať. Vieru v život a spomienku 
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor 
tomu môjmu je väčším problémom (ne-
bezpečenstvom) ako Halloween.

Viera a Halloween

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

Prvý november  bol hraničný ter-
mín na splnenie zákonnej povin-
nosti... nechať svojho psa (spoločen-
ské zviera) čipovať a zaregistrovať 
do registra spoločenských zvierat. 

Prijatá novela veterinárneho záko-
na má okrem iného za cieľ sprísniť pod-
mienky pre chov psov a tak obmedziť 
výskyt množiarní psov. Práve vďaka 
povinnému čipovaniu psov veterinár-
na správa rýchlejšie zistí, či pes nepo-
chádza z množiarne. Teda, povinné či-
povanie prispeje k zlepšeniu súčasnej 
neuspokojivej situácie.

Čip sa psom zavádza do podkožia 
na ľavej strane krku. Označenie psov 
mikročipom vykonávajú všetci sloven-
skí súkromní veterinárni lekári, ktorí 
majú oprávnenie vykonávať veterinár-
nu liečebnú a preventívnu činnosť a sú 
registrovaní v Komore veterinárnych 
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat naro-
dených po 31.auguste 2018 platí, že by 
mali svoje miláčikov nechať očipovať 
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne 
skôr, ak mení majiteľa. 

Čip má iba registračné číslo, údaje 
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy 
v centrálnom registri spoločenských 
zvierat - teda registri čipovaných zvie-

rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia 
tak šetrná, že psa nijako zdravotne ne-
ohrozuje. Preto sa tohto kroku majite-
lia domácich maznáčikov a chovných 
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne 
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1 
mm široké. Mikročip je naprogramo-
vaný číselným kódom, ktorý je neo-
pakovateľný a jedinečný. Nie je pre 
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný, 
neobsahuje žiadny zdroj energie. Ne-
obsahuje ani meno majiteľa alebo jeho 
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip 
nie je možné vyhľadať cez satelit. Po-
vrch čipu je upravený tak, aby psovi 
nespôsobil problémy. Telo psa na čip 
nereaguje ako na cudzie teleso.

Cenové rozpätie mikročipov má 
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30 
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis 
do očkovacieho preukazu si stanovujú 
veterinárni lekári individuálne.

Súkromný veterinárny lekár už 
nesmie vykonať veterinárne úkony na 
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem 
nevyhnutých prípadov v záujme ochra-
ny zdravia psa alebo človeka. Za po-
rušenie tejto povinnosti uloží orgán 
veterinárnej správy súkromnému vete-
rinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur 
do 20 000 eur.

Psíka vám ošetria, iba ak...

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
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Pokiaľ práceneschopnosť časovo pre-
kračuje hranice jedného mesiaca, jej po-
berateľ musí vždy do piateho dňa nasledu-
júceho mesiaca doručiť príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, 
takzvaný „lístok na peniaze“. Ide o tlači-
vo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej 
neschopnosti, ktorý vystavuje ku koncu 
mesiaca ošetrujúci lekár. V ňom potvrdzu-
je, že PN-ka stále trvá. Zamestnávateľ na 
tlačive nepotvrdzuje nič.

Ak piaty deň v novom mesiaci pripa-
dá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej 
pracovnej neschopnosti treba doručiť do-
predu, do piatku – tretieho. Sociálna po-
isťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť 
len na základe tohto tlačiva. Ak poistenec 
– poberateľ dávky toto tlačivo nestihne 
doručiť v stanovenom termíne a doručí ho 
až po piatom dni v mesiaci, nemocenskú 
dávku mu Sociálna poisťovňa vyplatí až 
v ďalšom výplatnom termíne. Pokiaľ toto 
tlačivo nedoručí vôbec, Sociálna poisťov-
ňa nemocenské nevyplatí. Ak sa PN-ka 

týka len dní v rámci jedného mesiaca, na-
príklad od 3. novembra do 17. novembra, 
takéto tlačivo jej poberateľ nepotrebuje.

Priemerná PN-ka za prvý polrok 2019 
trvala v Slovenskej republike 42 dní, takže 
predkladanie takýchto „lístkov na penia-
ze“ je bežnou záležitosťou. Najviac, dlhšie 
ako 60 dní, maródovali poistenci z okresov 
Stará Ľubovňa, Poprad a Sobrance. V roku 
2018 Sociálna poisťovňa mesačne vypla-
tila v priemere vyše 121 tisíc dávok nemo-
censké (za PN), v priemernej výške 268 eur.

Pri péenke nezabúdajte 
na „lístok na peniaze“

» Zdroj: SP
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Nie neriešim politiku, ale politi-
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.

Slovenčina naša

Sv. Hubert bol náruživým poľovní-
kom, žiakom sv. Lamberta a bisku-
pom v Maastrichte v Holandsku. 

Od rannej mladosti až po jeho pre-
menu v mnohom jeho život pripomína 
niektorých ľudí dnešnej doby. Predo-
všetkým v tom, že človek sa správa k 
prírode devastačne a samotná príroda 
všetko len mlčky znáša a čaká, kedy 
mnohé prečiny voči nej, raz jedným úde-
rom rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. 
Huberta.

Hubert, podľa legendy akvitán-
sky princ (656-727) poľoval, holdoval a 
užíval si život, nectil si poklady a dary 
prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až 
raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil 
sa  podobe kríža medzi parohmi jeleňa, 
ktorého chcel uloviť. Okamžite po tejto 
skúsenosti sa jeho postoj k životu zme-
nil. Začal viesť pokorný život, neskôr sa 
naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal 
kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval 
sa misijnej činnosti v oblasti Ardén.

Popri vedení diecézy Hubert pôso-
bil ako misionár v južnom Brabantsku a 
v Ardennských horách (juhovýchodné 
Belgicko), kde bolo obyvateľstvo ešte z 
veľkej časti pohanské.  Biskup Hubert 

mal však stále predsa len čosi z lovec-
kej záľuby: občas šiel chytať ryby. To sa 
mu napokon stalo osudným. Keď sa raz 
chystal na rybačku, jeho pomocník tak 
neobratne narábal s udicou, že vážne 
poranil biskupa na ruke. Rana sa za-
pálila a spôsobovala Hubertovi stále 
väčšie bolesti. Uvedomil si, že mu hrozí 
smrť. Napriek tomu sa usiloval vykoná-
vať biskupské povinnosti. Zároveň si dal 
pripraviť hrob v kostole sv. Petra a Pavla 
v Liége.

Zomrel 30. mája 727. Podľa jeho 
želania ho previezli do Liége a tam ho 
pochovali v pripravenom hrobe. O šest-
násť rokov neskôr otvorili jeho hrob a 
jeho telo našli neporušené. Zvesť o tom 
sa dostala až na kráľovský dvor. Vplyv-
ný majordóm Karolman prišiel osobne s 
veľkým sprievodom do Liége a dal pre-
niesť biskupove telo do nového hrobu 
pred hlavným oltárom kostola. Bolo to 3. 
novembra 743. Tak sa tretí november stal 
sviatkom sv. Huberta.

Možno práve preto je sv. Hubert pat-
rón poľovníkov, aby každý v sebe našiel 
lásku a porozumenie nielen k prírode, 
ale aj k ostatným ľuďom a taktiež mieru 
vo využívaní odmien, ktoré nám príroda 
poskytuje.

Patrón poľovníkov bol ochranca zveri

» red

Vo Francúzsku začali platiť prísnej-
šie pravidlá pre elektrické kolobež-
ky.

Riadiť ich môžu iba ľudia starší ako 
12 rokov, bude zakázané s nimi jazdiť 
na chodníku a od júla 2020 začne platiť 
rýchlostný limit 25 km/h. Informovala 
o tom britská BBC. U nás sa nová le-
gislatíva, upravujúca používanie ko-
lobežiek iba pripravuje. Je preto dobré 
vychádzať z rád polície, ktorá už pred 
rokmi začala hlásať nikde nepísané  
no rozumné pravidlo pre pohyb naprí-
klad cykloturistov v peších zónach na 
bicykloch – v maximálnej rýchlosti 
rovnakej, akou je rýchlosť chôdze. V 
súčasnosti by bolo ohľaduplné, ak by 
ho dodržiavali aj kolobežkári.

Odborníci však pripomínajú, že 
povinnou výbavou každého jazdca na 
kolobežke by mala byť vždy cyklistic-
ká prilba. U detí nespravíte 
chybu, ak ich vybavíte aj 
chráničmi kolien a lakťov 
napríklad z in-line korčúľ. 
Pri horšej viditeľnosti ne-
zabudnite na osvetlenie. 
S predným svetlom nie je 
problém. Na riadidlá jedno-
ducho uchytíte cyklistické 
svetlo. Na cestu si naviac 
môžete prisvietiť čelovkou 
na prilbe. Horšie je to so 
zadným svetlom. Niektorí 
výrobcovia ale ponúkajú 

vlastné adaptéry na uchytenie svietidla 
na vidlicu. Vhodné je umiestnenie bli-
kačky na batoh, ľadvinku, na obleče-
nie. Vyššie umiestnené svetlo je lepšie 
vidieť, svetlo príliš nízko môžu ostatní 
ľahko prehliadnuť.

Pre bezpečnosť sú zásadné brzdy v 
dobrom stave. Starostlivosť o ne sa líši 
podľa typu. U nášľapných bŕzd sledujte 
opotrebenie brzdového kolieska. Ak je 
opotrebované, radšej ho vymeňte.

V prevádzke musíte signalizovať 
zmenu smeru jazdy. Držať sa jednou 
rukou je spočiatku nebezpečné. Preto 
si  techniku natrénujte najskôr naprí-
klad na parkovisku. Naučte sa držať 
rovnováhu, spevniť celé telo a sebaisto 
stáť na stúpadle.

Na cyklotrasu a do prevádzky sa 
zvonček určite hodí. Chodcov aj pomal-
ších jazdcov na seba môžete upozorniť 
a predísť kolízii.

Poriadok aj pre jazdcov na kolobežkách!

» red
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Najväčší hradný komplex strednej 
Európy sa dočká svojej obnovy. A to v 
podobe vládneho návrhu na finančné 
zabezpečenie sanácie havarijného 
stavu Spišského hradu.

Stavebné práce za 4 820 000 eur budú 
ukončené v  roku 2022. Spišský hrad je 
jedinečným príkladom vývoja hradnej 
architektúry nielen v regióne, ale aj v 
celoslovenskom a svetovom kontexte. 
Nedostatočné finančné pokrytie prie-
bežných a nevyhnutných opráv vyústili 
do havarijného stavu viacerých objektov 
hradného komplexu. Prijatie urýchle-
ných a účinných opatrení na záchranu si 
vyžaduje v súčasnosti najmä románsky 
palác a západné paláce. Hrozí zrútenie 
múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích 
konštrukcií, ktorých viacnásobná výme-
na a skončená životnosť neumožňuje ďal-
šie opätovné použitie. 

Je teda nanajvýš potrebné neodklad-
ne začať s prácami na hradnom brale, Ro-
mánskom paláci a západných palácoch, 
pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva 
takmer nezvratnou. Iba urýchlené zača-

tie sanačných prác môže zabrániť ich ne-
návratnému poškodeniu.   

Celková výška finančných prostried-
kov potrebných na financovanie projek-
tu Sanácia havarijného stavu Spišského 
hradu – románsky palác a západné pa-
láce bude predstavovať 4 820 000 eur. 
Požiadavku na financovanie projektu 
Sanácia havarijného stavu Spišského 
hradu predložilo ministerstvo kultúry 
v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci 
návrhu prioritných výdavkových titulov. 
Prostriedky budú na základe schválené-
ho materiálu pridelené realizátorovi pro-
jektu v závislosti od možností rozpočtu 
kapitoly ministerstva kultúry.

Spišský hrad je národnou kultúrnou 
pamiatkou zapísanou v Ústrednom zo-
zname pamiatkového fondu. Od roku 
1993 je vedený aj v Zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO, ako 
súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a 
pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia 
európskeho významu Travertíny pri Spiš-
skom Podhradí (NATURA 2000). 

Financie na sanáciu Spišského hradu 

» red

prievidzsko@regionpress.sk 
0905 719 148, 0915 780 751

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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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 €
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila

Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 
kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie

Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta

Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 
význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva

Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 
rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

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 4
NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

Simona Pellerová 0905 719 148
Anna Svítková 0915 780 751
prievidzsko@regionpress.sk

OZVITE SA NÁM
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Naše deti utekajú zo Slovenska štu-
dovať do zahraničia. Prečo? Lebo sú 
tam lepšie vysoké školy. 

Úroveň našich vysokých škôl je veľ-
mi nízka - učí sa tam veľa nepotrebných 
vecí starým spôsobom, za fasádami 
pekných budov a laboratórií je veľa pod-
priemerných učiteľov, zberačov čiarok 
za publikácie, obchodníkov s titulmi, 
vybavovačov dotácií na „pseudo-vý-
skum“ a cestovateľov okolo sveta cez 
eurofondové cestovky. 

Okrem nízkej kvality slovenských 
univerzít odchádzajú mladí do zahrani-
čia aj preto, lebo nechcú spájať svoju bu-
dúcnosť s mafiánskym štátom, plným 
korupcie a nevymožiteľnosti práva. Áno 
- mladých už roky vyháňa zo Slovenska 
politika organizovanej zločineckej sku-
piny SMER. Zostarneme sami? Možno 
nás v starobincoch budú opatrovať 
ukrajinské sestričky a naše deti nám 
budú posielať peniaze zo zahraničia. 
Výroba áut sa presúva inde, dobrí tech-
nici a remeselníci vymierajú, šikovní 
kuchári pracujú v zahraničí. Ako bude 
vyzerať naša krajina o 50 rokov?

Občas chodím na slovenské univer-
zity. Nepočúvam prázdne reči „spektá-
bilít a honorabilít“ s reťazami na krku, 

ale navštevujem zašité laboratóriá. Se-
dia tam ešte skutoční odborníci a robia 
dobré veci. Nedávno som stretol naprí-
klad Tibora Doniča. Poznám ho roky a 
okrem bielych vlasov je stále rovnaký. 
Poctivo sa venuje tvárneniu a novým 
materiálom. Má zaujímavé nápady a 
premieňa ich na patenty a prototypy 
riešení pre nové stroje, lietadlá, rýchlo-
vlaky a iné oblasti biznisu. Svoje práce 
publikuje vo svete, prednáša v Číne a v 
ďalších krajinách. Ľudí, ako je docent 
Donič, je na našich školách viac. Len ich 
nie je vidieť, lebo pracujú v laboratóri-
ách a nevystupujú na verejnosti. Škoda. 
Niektoré veci sa však začínajú meniť. 

Zaujímavých ľudí, ktorí ešte robia uži-
točný výskum, začínajú objavovať firmy a 
prepájať sa s nimi. Ak prestaneme rozkrá-
dať Slovensko a umožníme, aby vznikali 
takého inovačné siete 
medzi výskumom a 
podnikmi, možno sa 
raz naše deti vrátia. 
A budeme môcť  na-
miesto lacnej práce 
rúk exportovať viac 
drahej práce 
mozgov.

Zostarneme sami?

» Ján Košturiak

» 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

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»HĽADÁM DO PODNÁJMU 
1izbu za pomoc, babka s 
vnúčatkom T: 0944 501 
944
» Kúpim jelenie, danielie 
parohy a trofeje T: 0904 
134 080
» Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA. 0907166 
358

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako mu-
rár maliar strážnik 0949 
812 164

zoznamka 16
» Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. T: 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

V ťažko dostupnom teréne 
zranil traktor 28-ročného muža 

Čavoj 24. októbra (TASR) – Leteckí záchranári 
zo Žiliny leteli vo štvrtok do obce Čavoj (okres Prie-
vidza) na pomoc 28-ročnému mužovi, ktorému v 
ťažko dostupnom teréne prešlo po nohách koleso 
traktora. TASR o tom informovala hovorkyňa Vr-
tuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) 
ATE Zuzana Hopjaková.

Doplnila, že záchranársky vrtuľník pristál v 
blízkosti miesta, na ktorom sa nachádzal zrane-
ný muž. „V spolupráci s pozemnými záchranár-
mi poskytli leteckí záchranári pacientovi neod-
kladné zdravotné ošetrenie, zranenia zafixovali, 
podali potrebnú liečbu a preložili ho na palubu 
vrtuľníka. V stabilizovanom stave s podozrením 
na zlomeniny oboch dolných končatín ho letecky 
transportovali na urgentný príjem Fakultnej ne-
mocnice s poliklinikou v Žiline,“ dodala Hopjako-
vá.                                                                                      » TASR
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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