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PRIEVIDZSKO
č. 45 / 8. november 2019 / 23. ročnÍK

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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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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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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PALIVOVÉ DREVO 
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496 03
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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)

J + Š
PONÚKAM 

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

omietky atď.

T: 0940 214 847 72
119

02
85

 

72
119

02
95

Riešite problém
s deťmi, s partnerom,

financie alebo iné? 

Riešte 
MEDIÁTOROM. 

Kontakt: 
0918 549 352
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 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 ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Otázka: Dobrý deň. Môže moja 
sestra predať rodičovský dom, 
keď ešte neprebehlo dedičské 
konanie?

Odpoveď: Dobrý deň. Podľa 
ustanovenia § 201 Civilného 
mimosporového poriadku platí, 
že: „Dedičia môžu veci patria-
ce do dedičstva počas konania 
scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce 
rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom 
súdu.“ Vychádzajúc z citovaného zákonného 
ustanovenia možno skonštatovať, že predmet 
dedenia - rodičovský dom môžu dedičia pre-
dať jedine, ak na to majú súhlas súdu. Predaj 
nehnuteľnosti totiž bezpochyby presahuje tzv. 
rámec obvyklého hospodárenia. Bez dohody s 
dedičmi a súhlasu súdu teda k predaju rodičov-
ského domu, ktorý sa má dediť, nemôže dôjsť. 

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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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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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.
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Realizujem 
KANALIZAČNÉ 

PRÍPOJKY 
na KOMPLET!

Nitrianske Pravno a okolie     T: 0915 475 850 
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

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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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

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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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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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Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» KÚPIM Škodu 1000MB.T: 0915 
866 416
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-DOHODA ISTÁ .T: 0908 
205 521
» CZ 175, JAWA 250 ,350 ,PIONIER 
,STADION, MUSTANG, SIMSON. 
KÚPIM TIETO MOTORKY T: 0915 
215 406

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Handlovej. 
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 pís-
ma, serióznosť, korektnosť a 
spoľahlivosť. T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 8.000 
a 10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, vykonám 
aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám prebytok úrody krm-
nej repy cca 300 kg. cena 12€ za 
100 kg. tč. 0944 169 701

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám si priateľa do 65 ro-
kov, vyššej postavy a veselej 
povahy. Mám 63 rokov, plno-
štíhla. T 0949 686 356
» Ahoj. Nájdeš odvahu zo-
známiť sa s päťdesiatničkou, 
ktorá hľadá priateľa? T: 0908 
623 387

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

prievidzsko@regionpress.sk

Inzerát, ktorý predáva

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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PONÚKAME VÁM 
stavebné práce, maliarske práce, 

sadrokartóny, obkladačské práce, 
pokládka plávajúcich podláh atď.

T: 0910 256 424

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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Ponúkam upratovanie bytov, 
rodinných domov, kancelárskych 

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

T: 0949 744 740

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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Pani Anne Eliašovej z Kanianky.

Naša najdrahšia ! 

K Tvojim vzácnym 70-tym narodeninám Ti 
zo srdca blahoželajú a do ďaľších rokov života prajú 

veľa, veľa zdravia, lásky, šťastia, vzájomného porozu-
menia a Božieho požehnania do ďalších rokov života 

Tvoje dietky, vnúčatká a manžel. 

Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša
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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



PD19-45 strana- 5

kultúra, stavba, zdravieprievidzsko
5

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Široký výber 
zimnej ortopedickej 

obuvi

VICHY pri nákupe dvoch 
produktov VICHY MINERÁL 
hydratačná 
pleťová 
maska 75 ml 
ZADARMO

BIODERMA ATODERM INTENSIVE 
BAUME 2x500ml + DAŘCEK 
ATODERM TYČINKA NA PERY - 
upokojujúca starostlivosť pre veľmi suchú, 
podráždenú a citlivú pokožku so sklonom 
k atopii (dospelí, deti, dojčatá) 

LA ROCHE-POSAY 
pri nákupe 

2 produktov 
 DARČEK 

LA ROCHE-POSAY 
LIPIKAR FLUIDE 

hydratačný 
a ochranný fluid 

pre citlivú 
pokožku

OSCILLOCOCCI-
NUM 6x1 
dávok - 
chrípkovej stavy 
(horúčka, 
prechladnutie, 
bolesť) 6,79€

7,54€

PANADOL NOVUM 48 tbl -  proti 
bolesti a horúcke, rýchlejšie vstrebávanie, 
nedráždi žalúdok

Sanorin 0.5 gtt 
- liek sa používa ako 
nosová instilácia u 
detí od dvoch rokov a 
môžu ho používať 
dospievajúci a 
dospelí na 
zmiernenie príznakov 
akútnej nádchy, 
zápalu prínosových 
dutín, zápalu sliznice 
sluchovej trubice, 
zápalu stredného 
ucha, na 
odpuchnutie sliznice 
pri diagnostických a 
liečebných zákrokoch 
v nose

1,36€
2,71€

2,19€
4,38€

ATARALGIN 20tbl - tlmí 
bolesť hlavy, krčnej chrbtice, 
zubov a chrbta

3,04€
3,38€
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VÝPREDAJ

POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY -
- TRAPÉZOVÉ DOSKY - PLEXISKLO

Výpredaj sa bude konať v areáli
firmy ZENIT v obci KOŠ, okres Prievidza.

VIAC info na:

alebo: 046/5430 771
www.polykarbonat.sk/vypredaj
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

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

Nie varianta, ale variant. 
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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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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InZerCIA
0915 780 751

InZerCIA
0905 719 148
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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 
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pani Anna Bieliková

 Dňa 4.11. 2019 si pripomíname 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 

z Novák. 
 

  Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina. 
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VALÉRIA ČERTÍKOVÁ

„Odišla si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a večná láska
  v nás stále ostávajú, pretože ten, 

kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.“

 Dňa 8. novembra 2019 si pripomíname 
jeden smutný rok od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša drahá mamina, 

manželka a starká

zo Sebedražia. 
Na jej veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne manžel, 
dcéry s rodinami a ostatní čo ju poznali a mali radi.
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Ján Krcho.

„Aj keď si odišiel, v našich srdciach ostaneš navždy....“

 Dňa 11.11. 2019 si pripomenieme 19 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel 

a otec

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

  S láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Danka, Vierka a Jana.
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Štefan Torma

„Ten, kto ťa poznal spomenie si, ten, 
kto ťa mal rád, nezabudol.“

 Dňa 14. novembra 2019 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

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

  S láskou spomína manželka Magdaléna a ostatná rodina 
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Štefánia Vysmoleková rod. Vangoríková. 

„Stíchlo navždy srdce znavené, 
nebolo z kameňa, z ocele, 

bolesťou unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, ktorým by mohlo ďalej žiť. 

Kto v srdci žije, neumiera.“

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 

že dňa 28. októbra 2019 nás vo veku 72 rokov 
navždy opustila naša milovaná mama, 

stará mama, sestra a priateľka

 Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach!

  Smútiaca rodina.
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S čoraz väčšími obavami otvárame 
v našich redakciách listy od vás, milí 
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným 
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané 
na Slovensku na vás, na celej našej spo-
ločnosti. S výnimkou pár vyvolených.

Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan, 
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj šty-
listika svedčí o tom, že to je rozhľadená 
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfa-
lým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O 
pomoc v snahe domôcť sa práva a spra-
vodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Niko-
ho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu 
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom 
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvole-
ní spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc 
aj jeho ústavu v mnohých ďalších člán-
koch o slobodách a právach občana.

Prepustiť z nemocničného liečenia 
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť 
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov od-
pracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil 
dane a odvody a dodržiaval zákony štá-
tu tak, že za odvoz sanitkou domov si od 
neho niekto pýta peniaze – to je zvrh-
losť. Z ľudského pohľadu.

Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie 
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To 
nech posúdia orgány činné v trestnom 
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude 
podnetom na ich konanie.

Vypýtať si judášsky groš od choré-
ho bezvládneho za to, na čo má nárok. 
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a 
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

dy sa za prevoz  pacienta platí vodičovi? 
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozní-
kovi na rieke Styx do dlane? Má to byť 
symbolika starostlivosti nášho zdravot-
níctva o pacientov?

Vráťme sa k základnému zákonu 
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj 
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu 
zdravia. Na základe zdravotného pois-
tenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotníc-
ke pomôcky za podmienok, ktoré usta-
noví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa 
na odpor proti každému, kto by odstra-
ňoval demokratický poriadok základ-
ných ľudských práv a slobôd uvedených 
v tejto ústave, ak činnosť ústavných or-
gánov a účinné použitie zákonných pro-
striedkov sú znemožnené.“

Človeka až zamrazí

» red
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IMRICH VYSOČAN

*1924  -  †1994

Akademický maliar, grafik, 
vysokoškolský pedagóg, 

osobnosť mesta Prievidza.

Koncom septembra 2019 by sa bol dožil 95 rokov a 9. novembra 2019 uplynie 25 rokov od 
jeho úmrtia. Skromný, zásadový človek a všestranne tvorivý umelec zanechal rozsiahlu 
kolekciu výtvarných diel. V desiatkach obrazov je zaznamenaná aj rodná Prievidza a jej 
história. 

Nezabúdajú a spomínajú dcéra Zuzana s rodinou.

predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,

jablkového
a slivkového kvasu

» „To, čo revolúcia mení, nie 
sú ľudia, ale pravidlá hry.“ 
Miloš Zeman, český prezi-
dent, bývalý predseda vlá-
dy a ekonóm 1944.

» „V revolúciách sú dva 
typy ľudí: jedni ich robia, 
druhí na nich zarábajú.“ 
Napoleon Bonaparte, fran-
cúzsky panovník, vojenský 
a politický vodca 1769 – 1821. 

» „Otvorený útlak má 
väčšinou veľmi krátku 
životnosť. Keď sú všade 
postavené väzenia a na-
plnené ľuďmi, revolúcia 
začne byť nevyhnutná. 
Avšak útlak môže pokra-
čovať do nekonečna, ak 
sú väzenia postavená 
niekde, kde nie sú vidieť, v 
mysliach ľudí. A to je štát-
ne školstvo.“ 

Brett Veinotte 

» „V revolúciách, tak ako 
v búrkach na mori, pevné 
hodnoty idú na dno, ľahké 
veci vynesie príliv tesne 
pod hladinu.“ 

Honoré De Balzac, francúz-
sky spisovateľ 1799 – 1850. 

» „Povstanie proti Batisto-
vi - to je prvá revolúcia na 
Kube, ktorú treba považovať 
za naozajstnú revolúciu.“ 
Ernest Hemingway, americký 

autor a novinár 1899 – 1961.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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 5
NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy

Milí čitatelia, do jednej z našich 
redakcií prišiel list. Od niekoho z 
vás. Veľmi pekne ďakujeme a ten-
toraz volíme aj inú formu, ako sa 
venovať nášmu jazyku.

Čitateľka sa pýta, či je správny výraz 
„šestonedeľka (šesť - nedeľka) – šesto-
nedelie“. Odpoveď sme hľadali v Jazy-
kovednom ústave Ľudovíta Štúra Slo-
venskej akadémie vied, ale opýtali sme 
sa aj viacerých slovenčinárov – učite-
ľov. Vysvetlenie jazykovedcov znie:

„Slovo šestonedelie patrí do histo-
rického dedičstva. Objavuje sa už v his-
torických písomnostiach zo 16. storočia 
a v minulosti sa tento výraz používal 
aj v iných podobách, ako šestinede-
lie, šesťnedelie, šesťnedelí. Podstatné 
meno šestonedelie sa utvorilo  univer-
bizáciou (zjednoslovnením) z lokálo-
vého spojenia číslovky šesť so slovom 
nedeľa  ešte v predspisovnom období, 
ktoré sa od súčasnej kodifikovanej slo-
venčiny odlišuje pravopisom, gramati-
kou aj tvorením slov, a v tejto podobe sa 
zachovalo dodnes. Viac si o výrazoch 
šestonedelie a šestonedieľka môžete 
prečítať v článku Márie Kováčovej Kút-
nice, posteľnice a posteľkyne v časopi-
se Kultúra slova (1996, č. 4, s. 210).“

Čiže, aj napriek pochybnostiam na-

šej milej čitateľky ubezpečujeme, že ide 
o správny výraz. Teda, v tvare šestone-
dieľka, nie šestonedeľka. Za list ďaku-
jeme. Zároveň sa ospravedlňujeme, že 
sme ešte nereagovali na viacero podne-
tov, týkajúcich sa melódie slovenčiny. 
Viacerí z vás poukazujú na to, že pou-
žívatelia jazyka, najmä médiá, dnes iba 
vzácne pracujú s ustálenou melodikou 
vety, no neovládajú ani zásady vetnej 
skladby. Ide o jav, ktorému sa chceme 
venovať, ale nateraz hľadáme spôsob, 
ako.

Zároveň vás prosíme o prepáčenie, 
ak v našom týždenníku občas nájdete 
nejaké chyby – tlačiarenskí škriatkovia 
ešte nevymreli, usilovne pracujeme na 
ich vychytaní ešte pred tlačou.

Slovenčina naša - „šestonedeľka“

» Ďakujeme – redakcia.
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Predstava, že počas obeda jeme aj kosti, nie je moc 
lichotivá. Veľká väčšina z nás však tieto kosti konzu-
muje a pritom o tom ani nevie. Reč je o mechanicky 
separovanom mäse. 

Dôvodom je, že málokto z nás číta zloženie kupo-
vaných potravín. Ak aj áno, tak veľakrát nevieme, čo 
jednotlivé označenia znamenajú. Keď sa dočítate, že 
potravina obsahuje separát, treba si uvedomiť, že sa 
chystáte konzumovať aj kosti živočíchov, z ktorých 
bolo mäso pripravené.

Mäso sa oddeľuje mechanicky – tlakom, pričom 
sa stáva, že do výslednej zmesi sa dostávajú úlomky 
kostí. Nechcem tým povedať, že takéto mäso je zlé 
či zdraviu škodlivé. Avšak treba rozdeľovať pôvod 
takéhoto mäsa. Sú rozdielne spôsoby mechanickej 
separácie – napríklad vysokotlaková, kedy je výťaž-
nosť omnoho vyššia, no podiel vápnika z kostí tiež. 
Táto metóda je najčastejšie využívaná pri zahranič-
ných výrobkoch. Druhou metódou je separácia pri 
nízkom tlaku, kedy je výťažnosť mäsa nižšia.

Ak teda už konzumujeme mäso-
vé výrobky aj so separátom, určite 
odporúčam preferovať naše pocti-
vé slovenské výrobky od sloven-
ských potravinárov, ktorí využíva-
jú najmä nízkotlakovú separáciu. 
Zvýšite si tak šancu konzumovať 
v čo najmenšej miere kosti 
živočíchov.

Nečítate zloženie potravín? 
Chyba, možno jete aj kosti

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo

» 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    

www.facebook.com/Prievidzskosk

Vtipy 
týždňa

» Lenin mal pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny: 
Do práce sa chodí s odpo-
rom, na plat sa čaká s na-
pätím a vedenia sa nemô-
žeš dotknúť!

» Pýta sa malý syn otca:
- Ocko, čo to bol ten komu-
nizmus?
 - No, to v Rusku v Lenin-
grade, vlastne to bol Pet-
rohrad, bojovali v októbri, 
vlastne to bol november, 
mužíci, ktorých viedol ne-
jaký Lenin, vlastne sa volal 
Ulianov...
- To je teda pekný chaos, - 
preruší chlapec otca.
 - No a presne to je ten ko-
munizmus! - zvolá otec.

» V totalitnom Českoslo-
vensku vykopú vedci dve 
kostry a domnievajú sa, že 
sú to Cyril a Metod. Ale ne-
vedia, ktorý je ktorý.
Pošlú obe kostry do Soju-
zu k špecialistom. O me-
siac prídu vzorky naspäť v 
dvoch malých škatuliach, 
obe kostry sú úplne rozbité.
V jednej škatuli je malá 
ceduľka: „To je Cyril, priznal 
sa.“

» - Súdruh Stalin, čo hovo-
ríte na vtipy o vás?
 - Nič nehovorím, ja ich 
zbieram.
 - A koľko ich už máte?
 - Asi dva gulagy.
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Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak
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prievidzsko@regionpress.sk 
0905 719 148, 0915 780 751
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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
53

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

OZVITE SA NÁM

Sprísnenie zákazu používania prí-
strojov za volantom, ale aj zameranie 
na vodičov s nízkou praxou prináša 
nové znenie zákona o cestnej pre-
mávke. Budú  platné od 1. decembra.

Pravidlá cestnej premávky - Osoba 
na kolobežke s pomocným motorčekom 
sa zaradí medzi vodiča nemotorového 
vozidla (rovnako ako je zaradená oso-
ba na bicykli s pomocným motorčekom 
alebo osoba na samovyvažovacom 
vozidle – segway). Na chodníku bude 
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a ne-
smie pritom ohroziť chodcov.

Zákaz používať telefónny prístroj 
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto 
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj 
na iné telekomunikačné, audiovizuálne 
alebo obdobné zariadenia. 

Striedavé radenie - Zipsovanie sa 
bude uplatňovať nielen pri súbežnej 
jazde pred prekážkou cestnej premáv-
ky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. 
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchra-
nárskej uličky pri kolóne na diaľnici 
a smerovo rozdelených cestách mimo 
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl 
2020). 

Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo 
obce. 

Parkovanie na chodníku - Parko-
vať na chodníku možno len na takom 
mieste, kde nebude dochádzať k jazde 
po chodníku, ale pôjde skutočne len 
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je 
primknutý (susedí) s cestou. 

Zmeny pri vodičských oprávne-
niach - Zavádza sa obdoba skúšobnej 
doby pre mladých začínajúcich vodičov. 
Bude sa to týkať každého držiteľa vodič-
ského oprávnenia skupiny B, ktorý do 
dvoch rokov od jeho udelenia ako vo-
dič motorového vozidla dvakrát poruší 
pravidlá cestnej premávky závažným 
spôsobom alebo prekročí najvyššiu do-
volenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v 
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia 
vodičského oprávnenia dopustí osoba 
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravi-
diel cestnej premávky závažných spôso-
bom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, 
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi 
odoberie.

V zákone je tiež viacero adminis-
tratívnych úľav, ktoré pre nedostatok 
priestoru neuverejňujeme.

Zmeny v zákone 
o cestnej premávke od 1. decembra

» Zdroj: MV SR

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskyto-
vania dotácií z rozpočtu mesta. Nové VZN prináša v 
systéme prideľovania dotácií niekoľko zmien. 

Mesto Prievidza v súčasnosti poskytuje dotácie z roz-
počtu mesta Prievidza na základe VZN z roku 2012. Z 
dôvodu častých legislatívnych zmien sa pôvodné VZN 
už trikrát dopĺňalo, čím postupne stratilo prehľadnosť 
a zrozumiteľnosť pre žiadateľov o dotácie. Dochádzalo 
tak k nedorozumeniam, napríklad používaniu nespráv-
nych formulárov. Na účel čo najlepšieho aplikovania 
schválených nových zákonov, a tiež v záujme riešenia 
praktických skúseností pri poskytovaní dotácií, poslan-
ci schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
komplexne upravuje problematiku poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta. 

Nové VZN bližšie upravuje na aké výdavky bude mož-
né používať poskytnutú dotáciu. Určuje sa bližší okruh 
výdavkov. Takisto nariadenie určuje okruh výdavkov, na 
ktoré dotáciu poskytnúť nebude možné. Určuje sa, že 
maximálna výška poskytnu-
tej dotácie žiadateľovi môže 
byť najviac 80 % z celkového 
rozpočtu akcie alebo projek-
tu, resp. 80 % zo skutočných 
vynaložených výdavkov na 
akciu/projekt s výnimkou do-
tácií na prevádzku športovísk, 
kde bude v roku 2020  pomer 
najvyššej možnej dotácie 95 % 
výdavkov, a tento sa bude zni-
žovať o 5 % v nasledujúcich 
rokoch až do roku 2023. Novou 
úpravou sa bližšie upravuje aj 
možnosť poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta mimo ur-
čených pevných dátumov na 
podávanie žiadostí a zavádza 
sa pravidlo, že takúto dotáciu 
bude možné poskytnúť len na 

úlohy, udalosti, akcie alebo podujatia, ktorých realizá-
ciu nebolo možné žiadateľom predvídať.

Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúča-
cie na schválenie alebo neschválenie dotácie stanovisko 
orgánu, sú príslušné komisie mestského zastupiteľstva. 
Členovia komisií MsZ, ktorí sa zúčastňujú posúdenia 
žiadosti a odporúčajú jej schválenie primátorke mesta. 

V procese prideľovania dotácie z rozpočtu mesta sa 
redukuje počet príloh nariadenia tým, že formuláre, 
na ktorých zamestnanci evidujú vykonanie základnej 
a administratívnej finančnej kontroly, budú internými 
formulármi mesta, čo zjednoduší aj prispôsobovanie 
prípadným legislatívnym zmenám v budúcnosti. Nový 
návrh nariadenia má len tri prílohy – formulár žiadosti, 
čestného vyhlásenia a vyúčtovania. V čestnom vyhláse-
ní žiadateľ potvrdí všetky podmienky vyžadované prís-
lušnými zákonmi – teda že nemá evidované nedoplatky 
poistného, nemá nesplatené záväzky voči mestu, nie je 
v konkurze, nemá zákaz prijímania dotácií a subvencií z 
fondov Európskej únie a podobne.

Nové podmienky poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta

Mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného 
času Prievidza a KaSS v Prievidzi organizuje už 4. 
ročník Svätomartinského lampiónového sprievodu.

Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Mar-
tina sa uskutoční v pondelok 11. novembra 2019 od 

16.30 hod. Sprievod začína v areáli CVČ a pokračovať 
bude na Námestie slobody, kde je pre účastníkov pripra-
vený program.

Lampióny šťastia si v prípade záujmu zaobstará každý 
účastník sám.

Svätomartinský lampiónový sprievod

Vďaka dotácii z mestského rozpočtu bola podporená hipoterapia CSS - DOMINO.



PD19-45 strana- 16

zdravie / sluŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
16

Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 

 

Slovensko 

PRESADZUJEME ZÁKONY 

 

       

 
systém eKasa je deravý!

03
119

01
75

Ob
je

dn
áv

at
eľ

: O
BY

ČA
JN

Í Ľ
UD

IA
 a

 n
ez

áv
is

lé
 o

so
bn

os
ti 

(O
ĽA

NO
), 

Zá
m

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7


