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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 71013
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Nie veľaráz, 
ale veľakrát alebo veľa ráz. 

Slovenčina naša
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VYKUPUJEME VŠETKY 
ZNAČKY A MODELY ÁUT

PENIAZE  

IHNEĎ A V 

HOTOVOSTI 

 Rýchle ocenenie vášho auta zadarmo
 Dostanete najlepšiu cenu na trhu
 Doriešime za vás leasing alebo úver

Prečo predať vozidlo u nás:

www.aaaauto.sk0800 100 100

PRIEVIDZA, Bojnická cesta 22

PO–PIA, 9–18
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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
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. Tá tvrdí, že každý má právo, aby 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide 
o právo každého na vypočutie pred 
prijatím akéhokoľvek individuálneho 
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme 
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých 
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme 
myslenia. Tridsať rokov po...

Pápež František sa vo veľkonoč-
nej homílii veľmi konkrétne venoval 
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný, 
alebo som otrokom ambícií, bohatstva 
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý 
tak trochu schizofrenicky kričí „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ Povedal pápež František. „Som 
slobodný? Alebo som otrokom mojich 
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí, 
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne, 
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...) 
Pomyslime na našu slobodu, tento svet 
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí: 
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je 
ešte viac otrok, otrok, otrok.“... 

Škoda, že slová svätého otca nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785 13
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Dobrý deň, našu dcérku, ktorá má tri roky, neprijali 
do mestskej škôlky. Aký je postup pri prijímaní detí do 
materskej školy? Má vôbec pani riaditeľka možnosť dieťa 
neprijať? Ďakujem.

Pri každom rozhodnutí o neprijatí dieťaťa je veľmi dô-
ležité poznať jeho dôvod. Od toho sa vždy odvíjajú mož-
nosti ďalšieho riešenia. Častými dôvodmi neprijatia sú 
nedostatočný vek dieťaťa (mladšie ako tri roky), zdravot-
ný stav, atď. Podmienky prijímania detí do škôlok upra-
vuje tzv. školský zákon, konkrétne § 59 zákona 245/2008 
Z.z. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa je plne v 
kompetencii riaditeľky materskej školy. V zásade platí, že 
prednosť v umiestnení dostávajú deti, ktoré dovŕšili piaty 
rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým za-
čiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Pri dosta-
točnej kapacite v materskej škole, sa prijímajú aj mladšie 
deti, napr. vo veku troch rokov, výnimočne aj mladšie. 
Riaditeľka je limitovaná kapacitou škôlky. Dobrou sprá-
vou je, že školský zákon umožňuje prijímanie detí aj 
počas školského roka. Preto by som rozhodne odporučil 
osloviť aj iné materské školy v okolí, prípadne v okolitých 
mestách alebo obciach. Vaše dieťa môže byť prijaté aj do 
materskej školy, ktorá je mimo 
miesta Vášho trvalého pobytu. 
Dodám, že dieťa sa do materskej 
školy prijíma na základe písom-
nej žiadosti rodiča/zákonného 
zástupcu. Zákonní zástupcovia 
spolu so žiadosťou o prijatie die-
ťaťa do materskej školy predkla-
dajú aj potvrdenie o zdravotnom 
stave dieťaťa od lekára. 

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

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189
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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 9 a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na nájom nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Nová Lehota.

Termín predkladania súťažných návrhov 4.11.2019 - 18.11.2019 (15,00 hod.).
Predmet súťaže:
Stavba: súp. č.166 postavená na pozemku parcela C-KN č. 203/4
Pozemky: parcela C-KN č. 203/4 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 
 parcela C-KN č. 203/2 – zastavaná plocha o výmere 147 m2

 parcela C-KN č. 203/1 – zastavaná plocha o výmere 225 m2 v rozsahu výmery 200 m2

 (právny stav: parcela E-KN č.335, parcela E-KN č.2583/2 a parcela E-KN č.318/2)
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková výška nájomného: 1.181,50 € /rok
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na 
www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.
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Prijmem 
dôchodcu 

na pozíciu predavač 
na čerpacej stanici 
T: 0940 857 394
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V týchto dňoch si pripomíname 30. 
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred 
30 rokmi sme si slušným, no ráznym 
spôsobom vybojovali slobodu. 

Vďaka tejto slobode môžeme my, 
kresťania, v západnom svete vyznávať 
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom 
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre 
svoju vieru nemusíme báť prenasledo-
vania, alebo diskriminácie. Môžeme 
chodiť do kostola, verejne sa modliť, 
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká-
zať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie 
všetci bratia a sestry vo svete majú ta-
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied-
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre 
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.

Podľa Správy o stave náboženskej 
slobody, ktorú každoročne vydáva na-
dácia ACN, kresťanom často hrozí ob-
medzovanie slobôd, nútené konverzie 
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá-
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra-
ví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až 
300 miliónov kresťanov po celom svete. 
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje. 
Naše posledné prieskumy ukazujú, že 
až 70 percent nábožensky motivova-
ných útokov je namierených proti kres-
ťanom.

Za týmito obrovskými číslami sa 
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. 
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž-
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá-
ja, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim 
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať 

Bohu, my máme viacero možností. A 
tým pádom, myslím si, aj viac zodpo-
vednosti.

V ACN Slovensko preto pri príleži-
tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vy-
hlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci 
prenasledovaným kresťanom. V rámci 
neho príde na Slovensko vzácny hosť 
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff, 
ktorý podá svedectvo o živote v krajine, 
kde kresťania tvoria len pol percento 
populácie a čelia systematickému pre-
nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prí-
ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci 
a zabudnutí - odborná publikácia s viac 
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapu-
je stav prenasledovania kresťanov vo 
svete.

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby 
za uznesenie hlasovali predstavitelia 
všetkých politických strán. Pridajme sa 
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo, 
každý z nás, k zástupu 
tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Konkrétne mož-
nosti pomoci a viac o 
akcii Týždeň pomoci 
prenasledovaným kresťa-
nom nájdete na www.
prenasledovani.sk

Ako chutí sloboda

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA 
(bez odpadu)

ručne štiepané 
tvrdé drevo (Buk, Dub, Hrab)  45€/1prms

mäkké drevo (Borovica, Smrek) 38€/1prms

dĺžky 25, 30, 33, 40, 50 cm 

T: 0917 850 767

PREDAJ BRIKIET „Ruf“- 10 kg/1,90€

T: 0917 850 767 72
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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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

8
5
_
0
7
5
4

0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Predám Peugeoty 207 
na súčiastky tel. 0949 225 
092
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ. 
T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám 2-izb. byt v 
Novákoch, nutná rekon-
štrukcia, cena dohodou. 
Inf. 0903 273 622
» Predám 3izb. byt v Han-
dlovej. T: 0905 313 616

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Ahoj. Nájdeš odvahu zo-
známiť sa s päťdesiatnič-
kou, ktorá hľadá priateľa? 
T: 0908 623 387
» Sympatický 53r. muž 
hľadá úprimnú ženu do 
50r. z PD, ktorá má rada 
prírodu a hľadá len vážny, 
trvalý vzťah. Zatiaľ sms. 
Tel: 0948 242 564
» 40 ročný z Prievidze by 
rád spoznal priateľku, 
ktorú poteší všetko prí-
jemné.Volať na telefónne 
číslo 0915 343 208

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

V  našej spoločnosti sa na vymáhanie 
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov 
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd-
nych poplatkov je na jednej strane ne-
uhradený poplatok a na strane druhej 
je povinný, ktorý ho má uhradiť. 

Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv-
ky z  rozhodovacej činnosti a  inej čin-
nosti súdov, a to najmä súdne poplatky, 
trovy výkonu rozhodnutia o  výchove 
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna-
lečné a  iné náklady súdneho konania, 
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle-
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá-
haním súdnych poplatkov je Justičná 
pokladnica s  pôsobnosťou pre celé 
územie Slovenskej republiky. Zámerom 
jej zriadenia bola centralizácia správy 
a  vymáhania súdnych pohľadávok, 
spájanie konania vo vzťahu k  jednému 
povinnému, zavedenie nových infor-
mačných technológií a zefektívnenie 
systému vymáhania súdnych pohľadá-
vok. Pred zriadením Justičnej poklad-
nice boli súdne poplatky spravované a 
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom 
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica 
spravuje a vymáha súdne pohľadávky, 
zastupuje štát ako oprávnenú osobu. 
V prípade, že sa súdom stanovený súd-
ny poplatok neuhradí, stáva sa z neho, 
po uplynutí  stanovenej lehoty na jeho 
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na kto-
rom súdna pohľadávka vznikla, zašle 
o  tejto pohľadávke výkaz Krajskému 
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie 

začína v deň doručenia výkazu Justičnej 
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to 
Justičná pokladnica považuje za účelné, 
písomne môže vyzvať povinného, aby 
v  lehote do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale 
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica 
má limitované spôsoby výkonu rozhod-
nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy 
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ 
Justičná pokladnica nevykonáva roz-
hodnutia sama, môže týmto výkonom 
poveriť súdneho exekútora, ktorého 
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor 
môže vykonať rozhodnutie zrážka-
mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky, 
predajom hnuteľných vecí, predajom 
cenných papierov, predajom nehnuteľ-
ností, predajom obchodného podielu 
alebo predajom podniku. Každé súdne 
rozhodnutie musí obsahovať poučenie, 
ale nie v  každom poučení sú uvedené 
platobné informácie, a  preto povinný 
častokrát ani nevie, ako má poplatky 
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú 
evidované a verejne prístupné na portáli 
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie 
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje 
ho na svojom webovom sídle. 

Vymáhanie súdnych poplatkov

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

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

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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 74013
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PONÚKAME VÁM 
stavebné práce, maliarske práce, 

sadrokartóny, obkladačské práce, 
pokládka plávajúcich podláh atď.

T: 0910 256 424
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

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

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

prevádzka:
Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj

971 01 Prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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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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 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

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

542 02 25       0908 124 659

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

modelové

rady

ERKADO

-25%

13
119

00
58

 

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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Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré 
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô-
bec nemusí uvedomovať, že má nejaké 
ochorenie. Cukrovka nebolí. 

Typické príznaky sú – smädenie, časté 
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú 
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté 
štádium. Stále platí, že na jedného pozna-
ného diabetika platí jeden nepoznaný. Na 
Slovensku máme približne 400 000 diabe-
tikov. 

Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej 
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu 
plne rozvinutých ťažkostí a  komplikácií. 
A  tie bývajú závažné, hlavne zo strany 
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce 
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetre-
ní zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, 
alebo minimálne o  človeka s  jeho pred-
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už 
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina 
krvného cukru stúpa v  priemere 8-15 ro-
kov a podklady na budúce komplikácie sa 
postupne v  tele rozvíjajú. Včasné zistenie 
preto znamená významnú prevenciu pred 
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu? 

Pri každej preventívnej prehliadke u 
osôb bez rizikových faktorov pre vznik 
DM ako súčasť preventívnych prehliadok 
raz za dva roky v ambulancii všeobecné-
ho lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy 

je väčšia hrozba vzniku cukrovky

cukrovka u príbuzného prvého stupňa
-

počas tehotenstva zistenú tehotenskú cuk-
rovku

-
ne nameranému vyššiemu tlaku krvi

mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l

hraničnej glykémia nalačno pri predchá-
dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrde-
nom prediabete  

nigricans, obezita ťažkého stupňa 
-

ká choroba srdca, cievna mozgová prího-
-

ných končatín) 
-

rovku – smäd, suchosť úst, 
časté močenie, chudnutie, 
únava najbližšie k hodno-
tám zdravého človeka.

Kedy je podozrenie na vznik cukrovky, 
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie? 

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

metabolizmu a výživy
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Jaroslav Daniš. 

„V očiach slzy, v srdci žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal.“

 Dňa 15.11.2019 si pripomíname 5 rokov, 
čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 
starký a priateľ

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

  Smútiaca rodina. 

13
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pani Eva Hudecová

Dňa 13.11.2019 sme si pripomenuli 
1. smutný rok, čo nás navždy opustila 

naša milovaná manželka, 
matka a babka

z Prievidze. 
  

S úctou a láskou spomína manžel Dušan, dcéry Eva a Iveta, 
syn Róbert s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 
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Je tu Deň boja za slobodu a demok-
raciu, ktorý ukončil vládu komunis-
tov.  Súčasťou rôznych dokumentov 
isto bude anketa, ako porevolučná 
generácia vníma prevrat, aké má 
vedomosti o revolúcii. 

Médiá ukážu mladých, čo nebudú 
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často 
odmieta, tak prečo by si mali pamätať 
fakty, ktoré nájdu na internete? Nesta-
čí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme 
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z 
medzníkov, ktoré patria do všeobec-
ného rozhľadu. Navyše ide o zaujíma-
vú tému, ktorá sa dá vďaka početným 
prameňom vyučovať názorne, pútavo 
a s možnosťou prepojenia s viacerými 
učebnými predmetmi. Je to teda proto-
typová téma na moderné vyučovanie s 
využitím skupinovej práce, multimédií, 
kritického myslenia a pod. Kde je teda 
problém? Veď aj ministerstvo nám pri-
kázalo pridať deviatakom o jednu hodi-
nu dejepisu viac, takže už aj času je.

Ministerstvo školstva teda tento 
problém vyriešilo kvantitatívne, aby 
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vy-
učovanie novodobých dejín. Bez kvali-
tatívnej zmeny! Opakovane kritizujem 
štátny vzdelávací program (ŠVP), kto-
rý bez väčších zmien funguje od roku 
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz 
učitelia musia uplatňovať vyučovanie 
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú 
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im 

môže vyčítať, že nestihli naplniť osno-
vy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine, 
matematike a cudzích jazykoch, ktoré 
sú testované, a preto sa nemôže stať, 
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumož-
ňuje vynechať niektoré témy a venovať 
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy, 
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda 
sa, že školy okrem formálneho vyučo-
vania majú plno neformálnych vzdelá-
vacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi 
na e-mail prišlo mnoho ponúk na akti-
vity súvisiace s týmto rokom. No účasť 
v nich prerušia formálne vyučovanie a 
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP 
nepočíta s takýmito výpadkami vyučo-
vania. Väčšinou sú neformálne aktivi-
ty pre žiaka prínosnejšie ako učebnice. 

Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní 
významných učebných tém. Treba si 
ujasniť aj to, ako pristúpime k memo-
rovaniu v situácii, keď máme prístup k 
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci 
vyhľadať. Na druhej strane memorova-
nie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám 
naspamäť naučené vedomosti pomá-
hajú, napr. šetria čas. 

Opäť tak musím konštatovať, že 
vzdelávanie žiakov nepadá iba na uči-
teľoch, na vôli školy či na pamätaní si 
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena 
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no pra-
xou je retardujúci centrálny dokument, 
ktorý musia naplniť všetky školy. 

Učiť o revolúcii

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

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

72
119

03
02

13
119

04
27

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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Madlo 37cm 
+ taburetky

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

0907 787 089
www.zarpa.sk

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26
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24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Vtipy 
týždňa

» Po hádke povie žena 
svojmu manželovi: 
- Nebyť teba, boli by sme 
ideálny pár!!

» Jediná žena, ktorá pocho-
pila mužov už dávno nežije, 
lebo umrela od smiechu.

» - Drahá moja, budeš ma 
ľúbiť na veky?
 - Nemôžem Janko, naši mi 
dali voľno iba do deviatej!

» - Drahý, prečo sa ma už 
ako kedysi nepýtaš, ako sa 
mám? 
- Drahá, ako sa máš?

» - Miláčik, a môžeš mi 
odprisahať, že si s nikým 
predo mnou nechodila?  
- Iste, drahý, všetci mali 
auto!“

» Aby bola žena s mužom 
šťastná, musí ho absolút-
ne chápať a trochu ľúbiť. 
Aby bol muž šťastný so 
ženou, musí ju veľmi ľúbiť 
a nesnažiť sa ju pochopiť.

» Ráno nemôžem jesť, 
lebo na teba myslím. Na 
obed nemôžem jesť, lebo 
na teba myslím. A večer 
nemôžem spať, pretože 
som hladná.

» Hovorí chlapec dievčaťu: 
- Máš pekné tričko. 
- Ďakujem, a pod ním nič 
nemám. 
- Neboj sa, dorastie. 
    

 



PD19-46 strana- 10

kultúra Najčítanejšie regionálne noviny
10

72
119

03
03

Postup pre uzatváranie baní 
určuje Európska únia

V súvislosti s plnením klimatických 
cieľov Európskej únie bola v decem-
bri 2017  Európskou komisiou zalo-
žená platforma transformácie pre 
uhlíkovo intenzívne regióny.  Medzi 
pilotné regióny bola zaradená aj hor-
ná Nitra s viac ako storočnou tradí-
ciou uhoľného baníctva.   

SOCIÁLNE SPRAVODLIVO 
Európska únia deklaruje sociálne 

spravodlivú hospodársku premenu 
baníckych regiónov. Uvedomuje si, 
že bez pomoci nie sú schopné zabez-
pečiť si novú ekonomickú budúcnosť. 
Na podporu transformácie regiónov 
majú byť vyčlenené prostriedky z fon-
dov EÚ. Sú však len zlomkom finan-
cií, ktoré budú potrebné pre úspešné 
zavŕšenie tohto procesu. Preto s nimi 
musia vo svojich štátnych rozpočtoch 
počítať aj členské štáty Únie, ktorých 
sa to týka.  

Takýto postup sa uplatňuje jednot-
ne v celej Európe. Rieši ho rozhodnu-
tie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 
2010 o štátnej pomoci na uľahčenie 
zatvorenia uhoľných baní neschop-
ných konkurencie. Napríklad Špa-
nielsko na uzatvorenie čiernouhoľ-
ných baní vyčlenilo štátnu pomoc 
2,13 miliardy eur, Nemecko na odsta-
venie uhoľných elektrární uvoľnilo 
z verejných financií 1,6 miliardy.  Na 
Slovensku bola v predchádzajúcom 
období využitá štátna pomoc pri 
uzatváraní uhoľnej bane Dolina vo 
Veľkom Krtíši a na pokrytie mimo-
riadnych nákladov, spojených s uza-
tváraním bane Cigeľ. 

AKČNÝ PLÁN
Vláda SR sa prihlásila ku klimatic-

kým záväzkom a v júli 2019 schválila 
Akčný plán transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra. Pripravovala 
ho nezávislá organizácia Pricewater-
houseCoopers  viac ako rok. Usku-
točnili sa k nemu viaceré verejné 
diskusie. Rieši tri etapy transfor-
mácie: sociálne zabezpečenie za-
mestnancov, bezpečné a ekologické 
uzatvorenie podzemia a rekultivácie 
na povrchu a vytváranie nových pra-
covných príležitostí cez investičné 
projekty. 
       

DEDIČSTVO MINULOSTI
Akčný plán počíta s tým, že do-

pady ťažby na životné prostredie je 
potrebné riešiť za celé 110-ročné ob-
dobie priemyselnej ťažby uhlia. Ak-
ciová spoločnosť Hornonitrianske 
bane Prievidza podniká v regióne 23 
rokov. Nemôže teda znášať dôsledky 
banskej činnosti za 87-ročné obdobie 
pred svojim vznikom,  kedy bol vlast-
níkom baní štát. 

Navyše spoločnosť bola strategicky 
a ekonomicky nastavená na ťažbu 
minimálne do roku 2030. Uznesením 
vlády SR č. 580/2018 došlo k zásad-
nej zmene – k ukončeniu podpory 
pre výrobu elektriny z domáceho 
uhlia v roku 2023. V praxi to zname-
ná predčasné uzatvorenie banských 
prevádzok o 7 rokov skôr oproti pô-
vodnej koncepcii. Vzhľadom na to, že 
k zníženiu ťažby dochádza už teraz, 
spoločnosť nie je schopná generovať 
dostatočné zdroje na pokrytie všet-
kých nákladov na bezpečné uzatvá-
ranie banských prevádzok.

UZATVÁRANIE BANÍ
Na Slovensku máme  dostatok prí-

kladov nesystémových riešení, keď 
po narýchlo opustených banských 
prevádzkach rudných baní zostala 
zdevastovaná „mesačná krajina“.  
Preto sú plán a náklady na uzatvá-
ranie a likvidáciu baní Handlová a 
Nováky súčasťou Akčného plánu. V  
rámci uskutočnených verejných dis-
kusií a medzirezortného pripomien-
kového konania tieto veci nikto ne-
spochybňoval a nenamietal.             

Časť týchto nákladov bude zná-
šať ťažobná spoločnosť z vlastných 
zdrojov.  Na pokrytie mimoriadnych 
nákladov na uľahčenie zatvorenia 
uhoľných baní neschopných konku-
rencie, v súlade s rozhodnutím Rady 
č. 2010/787/EÚ, bude potrebná štát-
na pomoc. Ide o náklady, týkajúce 
sa uzatvárania a likvidácie banských 
diel, rekultivácií,  bezpečnostných 
prác v podzemí a pod.  

V súčasnosti prebieha notifikácia 
štátnej pomoci. Schvaľuje ju Európ-
ska komisia, pričom tento proces je 
plne transparentný. Štátnu pomoc 
nie je možné využiť na iné účely, ako 
je určené. Ukončenie štátnej pomoci 
po uzatvorení baní je predpokladané 
najneskôr do konca roka 2027.  

DLHÝ PROCES
Premena uhoľného regiónu bude 

dlhodobý proces, ktorý najvýraznej-
šie zasiahne spoločnosť Hornonit-
rianske bane Prievidza a jej zamest-
nancov.  Zvládnuť celú šírku tohto 
problému, ako sme uviedli,  je nad 
rámec možností ťažobnej organizácie 
a regiónu. Preto je nevyhnutné hľa-
dať optimálne riešenia aj na úrovni 
vlády Slovenskej republiky a európ-
skych inštitúcií.  

platená inzercia
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Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v 
zimnom, na zdravie rizikovom obdo-
bí, si pripomenieme často zabudnu-
té, no mimoriadne účinne lieky, kto-
ré máme v komore či v chladničke.

Ako inak začať, ak nie cibuľou? 
Pridávame ju ako základ do takmer 
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“ 
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa 
je však zázračný liek už viac ako 5000 
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza 
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že 
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a 
západnom Pakistane. V Egypte bola 
cibuľa predmetom uctievania. Rimania 
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili 
si ju aj do svojich provincií v Anglicku 
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa 
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť 
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov, 
úplavice, či bolesť v krížoch.

Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek 
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule 
chráni pred rakovinou a infarktom, 
posilňuje obranyschopnosť nášho or-
ganizmu pred chrípkovým vírusom. 
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu do-
káže spôsobiť priam zázrak pri kašli a 
bolestiach hrdla.

Jej pozitívne liečebné účinky sa 
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju 
používame ako čerstvú zeleninu a nie 
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa 
je zdrojom takých minerálnych látok, 
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový 
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že 

pri šúpaní či krájaní cibule často ne-
dokážeme zadržať slzy. Malý tip od ra-
kúskych vedcov - slzám ľahko zabráni-
me, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme 
pred krájaním v studenej vode.

Počas chrípkovej epidémie by sme 
teda nemali zabudnúť na to, že možno 
práve v kuchyni nájdeme výborný a ce-
novo dostupný liek proti chrípkovým 
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne 
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno 
pripísať obsahu rastlinného hormónu 
zvaného glykoquín. Ten predlžuje roz-
klad inzulínu v organizme a zároveň 
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jed-
noduchá, čím viac cibule diabetik zje, 
tým bude jeho hladina cukru nižšia. 
Zaujímavosťou je, že zjedením suro-
vej cibule sa údajne dá zastaviť alebo 
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha 
sa pripisuje jej antialergickým účin-
kom a tiosulfinátu (zložka éterických 
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne 
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa pre-
javí už pár minút po zjedení.

Lekárnička z prírody – cibuľa

» red

DÁME

na pracovnú zmluvu

 mzdu od 700 € (v ný  
list v odbore)
 výpla  
v mesiaci
 stravné, cestovné
 13. plat/14. plat

Záujemcovia hláste sa na t. . 0903 277 753
alebo pošlite dos  na mail: mzdy@dak.sk 13
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I R I S – I V, n. o. Skačany, 
oznamuje všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnych 
služieb, že dňom 01.01.2020 začne poskytovať sociálne 
služby pre 28 seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej 

osoby v obci R a d o b i c a.

Nepretržite 24 hodín denne sú pre našich klientov 
k dispozícií zdravotná a opatrovateľská starostlivosť. 

Na základe odporúčania lekárov, zabezpečujeme 
základné zdravotné úkony ako sú: výdaj a podávanie 

liekov, injekcií, infúzii, odberov a i.

Formou špeciálneho osobného prístupu poskytujeme 
komplexné, sociálne a duchovné služby 

približujúce sa domáckemu - rodinnému prostrediu. 
Našim záujmom je neustále 

skvalitňovanie životných 
podmienok klientov 

IRIS – IV, n. o. a snaha 
aktívne podporovať ich chuť 

a vôľu do života. 

Bližšie info. 
získate na telefónom čísle 

0948 376 898 
alebo na našej stránke 

www.irisiv.sk.
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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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Nie päť euro, 
ale päť eur – euro skloňujeme.

Slovenčina naša
6
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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slobodu 

Ak ste tieto noviny dostali 

“Novembra 89”

V roku 1989
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Postaviť dom, ktorý nás počas jeho 
užívania finančne nezruinuje, je 
možné. S ohľadom na životné pros-
tredie aj nevyhnutné.

Energetická úspornosť domu sa 
posudzuje za pevne stanovených pod-
mienok. Ide o údaj, ktorý hovorí, aké 
množstvo energie spotrebuje dom pre 
vykurovanie za jeden rok ak platí, že 
teplota úžitkového priestoru bude udr-
žiavaná na 20 °C a ročný priebeh teplôt 
zodpovedá dlhodobému priemeru.

Aby bolo možné porovnávať ener-
getickú úspornosť rôzne veľkých sta-
vieb, vyjadruje sa energetická spotreba 
v kilowatthodinách (kWh) alebo me-
gajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej 
plochy domu za jeden rok. Spotreba 
energie na vykurovanie = úžitková 
plocha domu x energetická spotreba 
(kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)). 
Podľa toho, aká veľká je ročná energe-
tická spotreba domu sa  u nás domy 
rozdeľujú na stavby z klasických ma-
teriálov, energeticky úsporné domy, 
nízko energetické, pasívne, nulové a 
energeticky plusové domy.

Základom dobrej stavby je vhodný 
konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať 
nároky na statiku, priestorovú tuhosť 

a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou 
etapou stavby je precízne plánovanie 
hrúbky tepelných izolácií, materiály 
a konštrukčný systém, ktoré budú eli-
minovať tepelné mosty a zabezpečia 
potrebnú tepelnú ochranu.

Pri nízkoenergetických domoch 
je hrúbka tepelnej izolácie pomerne 
veľká. Funkčným riešením je v tomto 
prípade skriňový nosník, ktorý pri za-
bezpečení dostatočnej statickej únos-
nosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie 
tepelné mosty. 

Úsporný  dom má niekoľko 
základných znakov:

- nadštandardné tepelné izolácie oproti 
klasickej výstavbe
- kompaktný tvar bez zbytočných výč-
nelkov , jednoduché tvary (štvorec, 
obdlžník)
- presklené plochy, obytné miestnosti  
sú orientované na juh, technické na 
sever
- stavba bez tepelných mostov
- k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné 
zisky zo slnka
- spotreba tepla na vykurovanie je max 
70 kWh/m² za rok , čo je menej ako po-
lovica bežnej stavby.

Úspornosť nie je iba fráza

» red
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QUARTZOVÉ KÚRENIE

uzavretie TERASY jedineèným ZIP SYSTÉMOM
Predåžte si sezónu v Altánku alebo 
na Terase hermeticky uzavretým 
ZIP SYSTÉMOM a Spríjemnite si 
pohodlie Quartzovými 

, ktoré nezohrievajú 
vzduch ale objekty
OHRIEVAÈMI

genda@s-car.sk

www.s-car.sk

Mobil:+421/905 454 434

PLACHTY
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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)

Obce si po novom môžu určiť ochran-
né pásmo pohrebiska na svojom úze-
mí všeobecne záväzným nariadením 
s prihliadnutím na miestne zvyklosti 
a špecifické podmienky. Vyplýva to z 
novely zákona o pohrebníctve, ktorú 
schválili poslanci v Národnej rade 
Slovenskej republiky.

Ochranné pásmo pohrebiska legis-
latíva v súčasnosti predpisuje v šírke 50 
metrov pre všetky pohrebiská, pričom 
v ňom nemožno umiestňovať budovy s 
výnimkou domu smútku a budov, ktoré 
súvisia s prevádzkou pohrebiska.  Toto 
legislatívne ustanovenie sa miestami 
ukázalo ako problematické, najmä pri 
existujúcich pohrebiskách situovaných 
v obytných zónach. Obec si preto vo vše-
obecne záväznom nariadení bude môcť 
po novom určiť šírku ochranného pásma 
(v rozsahu maximálne do 50 metrov), 
pravidlá povoľovania a umiestňovania 
budov a stavieb so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a ustanoviť čin-
nosti, ktoré budú v ochrannom pásme 
počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohrebníc-
tve umožňuje rodičom potrateného ľud-
ského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu, aby ho pochovali. No-
vela zákona toto ustanovenie dopĺňa o 

určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto sku-
točnosti), v akej je možné požiadať o vy-
danie potrateného ľudského plodu alebo 
predčasne odňatého ľudského plodu. 
Časové obmedzenie tohto práva by malo 
zabrániť vzniku sporov medzi rodičmi a 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  
vznikajúcich vtedy, keď rodičia požia-
dajú o vydanie plodu až v čase, keď ním 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
naložili už iným spôsobom.  

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz 
propagácie pohrebných služieb, upravu-
je povinnosti pri zaobchádzaní s ľudský-
mi pozostatkami osôb kontaminovaných 
rádionuklidmi či presne vymedzuje, za 
akých podmienok je možné vystavovať 
ľudské pozostatky. Rovnako obmedzuje 
možnosť vykonávať činnosti súvisiace 
s poskytovaním pohrebných služieb 
výhradne na zamestnancov týchto poh-
rebných služieb a dopĺňa nové správne 
delikty na úseku pohrebníctva s cieľom 
zvýšiť vymáhateľnosť zákona. 

Novela zákona nadobudne účinnosť 
k 1.1. 2020, pričom existujúce ochranné 
pásma pohrebísk ustanovené priamo 
zákonom o pohrebníctve zaniknú najne-
skôr dňom 31. 3. 2020, ak obec neustano-
ví inú šírku ochranného pásma skôr.

Platí nová zákon o pohrebníctve

» Zdroj: ÚVZ SR
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Prievidza
Najnižšie podanie: 57 400 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 12.12.2019 o 12:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik galéria na 1. poschodí, Grand 
Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, 
okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 64,72 m2, na ul. Rad L. N. 
Tolstého v meste Prievidza. Byt č. 8 je na 4.p., vchod č. 13, v bytovom dome 
súpisné č. 20715. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu je o veľkosti 6358/267036. Spoluvlastnícky podiel na 
pozemkoch parc.č. 4992 je o veľkosti 6358/267036. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 7010, 7102, k.ú. Prievidza. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

20% ZĽAVA
na objednávky

Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy 
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na 
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme 
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj 
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som 
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie, 
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné. 

Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšeft y, 
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie 
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina 
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to 
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych 
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú 
bandu odstaviť!

Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia, 
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom, 
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako 
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším 
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa 
silnejší.

To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.               
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike 
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne 
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem 
vám, že budeme postupovať spoločne.  

29. február bude kľúčový deň v de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Určite si každý z nás pochutí na kačacích či hu-
sacích hodoch. Mali by sme ale vedieť jednu zá-
kladnú vec, skôr ako si tieto dobroty doprajeme. 
Veľakrát sa v médiách alebo z reklám dozvedáme 
o nízkotučných produktoch, či produktoch bez 
obsahu tukov. Je však strava pre nás dobrá? Určite 
nie, pretože vypustiť jednu zo základných zložiek 
potravy je obrovská chyba, ktorá môže mať za ná-
sledok značné zdravotné problémy. Mali by sme 
však vedieť, aké tuky konzumujeme. Nenasýtené 
mastné kyseliny sú pre človeka potrebné a mali by 
byť najväčšou zložkou denného príjmu. Nachádza-
jú sa v orechoch, rybách či rastlinných tukoch.

Na druhej strane tu máme nasýtené mastné ky-
seliny, ktoré majú častejší výskyt v husacine alebo 
kačacine. Pri ich dlhodobej zvýšenej konzumácií 
si vie človek privodiť určité zdravotné kompliká-
cie. Najhoršou skupinou sú ale transmastné kyse-
liny, ktoré vznikajú pri vyprážaní či 
fritovaní. Príjem takýchto tukov 
by sme mali sledovať a naopak 
preferovať príjem tukov z rastlín      
či orechov. Nehovorím však, 
že musíme vypustiť vyprážané 
jedlá. Jednoducho ich stačí len 
obmedziť. Aj tu teda platí, 
že zdravý rozum je najlepší 
recept.

Láka vás husacina? 
Mali by ste sa dobre zamyslieť, 
či si ju doprajete!

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Kúpele Bojnice 
vysádzajú novú alej  
„Ivankina alej“ 

Kúpele Bojnice v priesto-
re pod vyhliadkovou vežou 
vysádzajú novú alej pod 
názvom „Ivankina alej.“ 

Táto alej je vysadená zo 
vzrastlých stromov plata-
nov s hrúbkou kmeňa v ob-
vode 16 cm a výška 4 – 5 m, 
takže dávame do pozornos-
ti poslancovi mestského 
zastupiteľstva p. Štangovi, 
že nielen asfaltujeme a be-
tónujeme, ale aj vysádza-

me. Dĺžka aleje je 1,5 km 
s množstvom stromov cca 
400 ks.

Ing. Slavomír Eliaš
predseda predstavenstva

Kúpele Bojnice a.s.
SALS spol. s r.o.
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KÚPELE BOJNICE, a.s., 
972 01  BOJNICE

platená inzercia



PDzel19-46 strana- 5

služby prievidzsko
5

13
119

04
65

platená inzercia



PDzel19-46 strana- 6

spravodajstvo, služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Národná banka Slovenska pripravi-
la Stratégiu NBS na podporu finanč-
nej gramotnosti a plánuje v budúc-
nosti ešte viac podporiť finančné 
vzdelávanie rôznymi aktivitami.

NBS si uvedomuje, že nízka finanč-
ná gramotnosť obyvateľov na Sloven-
sku je častou príčinou problémov, do 
ktorých sa spotrebitelia dostanú, prí-
padne je dôvodom ich nespokojnosti s 
finančnou službou. Akákoľvek dôsled-
ná regulácia nie je dostatočne účinná 
bez finančného vzdelávania. Poslaním 
NBS je prispieť k podpore finančného 
vzdelávania na školách a čo najlepšie 
prepojiť verejné a súkromné aktivity v 
tejto oblasti. NBS sa zameria na vzdelá-
vanie mládeže, žiakov ZŠ a SŠ a vzdelá-
vanie dospelej populácie.

Platí, že čím sú obyvatelia finanč-
ne vzdelanejší, tým stabilnejší bude 
ekonomický a finančný systém. Lep-
šie a zároveň správne ekonomické 
rozhodovanie prinesie vyšší blahobyt 
spotrebiteľom a ich rodinám. Finanč-
ná gramotnosť je schopnosť využívať 
poznatky, zručnosti a skúsenosti na 
efektívne riadenie vlastných finanč-
ných zdrojov s cieľom zaistiť celoživot-
né finančné zabezpečenie seba a svojej 
domácnosti. Finančná gramotnosť 
slúži na efektívne riadenie vlastných 
finančných zdrojov s cieľom zaistiť ce-

loživotné finančné zabezpečenie seba 
a svojej domácnosti.

Finančná gramotnosť nie je abso-
lútnym stavom, je to súbor schopnos-
tí, ktoré sú podmienené premennými 
ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra 
či miesto bydliska. Je to označenie pre 
stav neustáleho vývoja, ktorý umož-
ňuje každému jednotlivcovi efektívne 
reagovať na nové osobné udalosti a 
neustále meniace sa ekonomické pro-
stredie. 

V súvislosti so zvyšovaním vedo-
mostí v oblasti finančnej gramotnosti 
je podstatnou zložkou zameranie na 
vonkajšie prostredie na trhu práce, kde 
je uplatnenie možné vo forme zamest-
nania alebo samozamestnania.

Vzhľadom na nedostatočné skú-
senosti a ešte neosvojený požadovaný 
stupeň zodpovednosti, súčasný ab-
solvent strednej školy nebude vykazo-
vať rovnaký stupeň znalostí v oblasti 
osobných financií ako starší, finančne 
gramotný dospelý. Finančne gramot-
ní absolventi stredných škôl by však 
mali aspoň vo všeobecnosti chápať 
všetky kľúčové aspekty osobných fi-
nancií. Títo absolventi budú mať istotu, 
že budú samostatne schopní nájsť si a 
použiť informácie potrebné pri špeci-
fických finančných výzvach, zoči-voči 
ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. 

Finančná gramotnosť potrebuje 
podporu!

» Zdroj: NBS + red

Ministerka kultúry Ľubica Laššá-
ková predložila na okovaní vlády 
SR Koncepciu udržateľného rozvoja 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
a tradičnej ľudovej kultúry na roky 
2020 – 2025. 

Dokument súvisí s implementáciou 
Dohovoru na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Kon-
cepcia obsahuje prehľad medzinárod-
ných a slovenských nástrojov kultúrnej 
politiky v  oblasti nehmotného kultúr-
neho dedičstva, víziu a  Návrh rámca 
hodnotenia implementácie Dohovoru. 
Ide o  prelomový dokument, ktorým 
väčšina európskych krajín zatiaľ nedis-
ponuje.

„Dokument je zameraný na udrža-
teľný rozvoj nehmotného kultúrneho 
dedičstva a  tradičnej ľudovej kultúry 
s dôrazom na ich uplatnenie v širšom 
kultúrno – spoločenskom kontexte. 
Vznikol z  nutnosti reflektovať na ná-
rodnej úrovni obsahové a  tematické 
rozšírenie Operačných smerníc a  ďal-

ších súvisiacich aplikačných dokumen-
tov k  Dohovoru na ochranu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva UNESCO, 
ktoré boli prijaté na medzinárodnej 
úrovni v nadväznosti na ciele Agendy 
2030. Ich aktuálne zameranie presa-
huje pôsobnosť a kompetencie rezortu 
kultúry,“ vysvetlila ministerka Ľubica 
Laššáková.

Hlavným prínosom dokumentu je 
koordinácia participácie ministerstiev 
pri príprave periodickej Hodnotiacej 
správy o stave implementácie Dohovo-
ru na národnej úrovni k 15. decembru 
2021 pre Medzivládny výbor Dohovoru 
na ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

Koncepcia udržateľného rozvoja 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
a  tradičnej ľudovej kultúry na roky 
2020 – 2025 je verejnosti prístupná na 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Mate-
rial/24286/1 .

Na folklórne dedičstvo inak

» MK SR

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

0905 719 148
0915 780 751

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

inzerujte u nás
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Ak máte príbuzných v zahraničí – 
podľa štatistických údajov je ich 
viac ako milión, potom ich upozor-
nite aj na nasledujúcu možnosť.

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Volič 
môže však voliť mimo územia Sloven-
skej republiky poštou, ak nemá trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky 
a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, alebo 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia.

Nepremeškajte lehotu pre podanie 
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkla-
dajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!

Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte 

trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-ma-
ilom na adresu, ktorá sa zobrazí v po-
slednom kroku (závisí od miesta Vášho 
trvalého pobytu). Ak nedostanete od-
poveď na e-mail, doporučujeme overiť 
si prijatie žiadosti telefonicky.

Formulár je vyplnený len vo vašom 
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z 
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neuk-
ladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u 
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/ 

Voľte aj zo zahraničia

» red
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Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Slovenčina naša
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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu 
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu, 
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj 
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa 
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým 
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí. 
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame 
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony. 
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a  s  empatiou. Slovo 
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre 
ľahostajnosť a  bezcitnosť. Ako keby znamenalo 
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých 
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá 
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam 
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať 
sa o  blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou, 
že keď sa zbavíme strachu a  núdze, budeme viac 
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo - 
stovky občianskych združení stavajú detské ihriská, 
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš 
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť 
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov 
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku, 
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania 
k  dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých 
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to 
nie je sloboda. To je krutosť.“

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal 
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a 
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však 
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním 
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan 
– aký je to občan?

■ Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý 
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci 
sa dajú zmeniť k  lepšiemu. Rovnako aj ten,  ktorý 
má trpezlivosť a  morálnu silu nepodľahnúť 
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život 
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší 
ako v  totalite. Kým sme nemali slobodu výberu, 
v  mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba 
sa rozhodovať medzi politickými stranami, 
možnosťami – a  niesť následky zlých rozhodnutí. 
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo 
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je 
oslobodzujúca a  sloboda je úžasne motivujúca, 
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A  tým 
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť 
elán a  kultivovať túto spoločnosť a  vlasť, či 
rozumnou politickou voľbou, či občianskym 
aktivizmom.

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je 
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska 
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich 
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a 
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr 
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■ Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou 
reakciou na cynizmus a  korupciu ľudí aktuálne 
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami 
sebe. Pasivita je presne to, v  čo táto vláda dúfa. 
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť 
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa 
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje 
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje. 
Toto akoby nám  chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr 
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási 
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je 
dobrý trend.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

v  prvej trojke dve strany demokratickej opozície, 
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne, 
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia 
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie 
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu 
a  niektorých menších opozičných strán. Mnohé 
z  tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť 
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať, 
že vulgárnosť je nástrojom slabých a  tých, čo sa 
cítia ohrození.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   Tomáš Valášek:  Neviem, či by som použil 
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla. 
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia 
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako 
sloboda či láska k  blížnemu svojmu. Novembrom 
1989 sa boj medzi dobrom a  zlom neskončil. Len 
sa posunul z  roviny konfl iktu medzi autoritami 
a  disentom do roviny zápasu medzi viacerými 
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa 
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra 
a zla je tak starý ako ľudstvo.

■  REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na 
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje 
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša 
vízia demokracie?

■   Tomáš Valášek:  „Prvoradé musí byť obnovenie 
dôvery občanov v  štát a  základnú spravodlivosť. 
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď 
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne 
a  vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od 
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení 
načas, kvalitne a  zdvorilo, to je absolútnym 
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože 
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky 
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych 
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej 
scény. Vo vzťahu k  Európe a svetu treba začať 
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za 
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať 
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám 
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť 
našu suverenitu. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

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

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6
NOVEMBER  89 

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti 
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová, 

pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

ZÁPAS
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Peter Diamandis napísal knihu Hoj-
nosť a Hans Rosling Moc faktov. Na 
faktoch v nich ukazujú, že ľuďom sa 
žije stále lepšie. 

Čísla hovoria, že zažívame viac 
slobody a demokracie, menej násilia 
a vojen, máme lepší prístup k potravi-
nám, vode, hygiene, vzdelaniu, žijeme 
zdravšie a dlhšie ako naši predkovia. 
Napriek tomu, sme stále smutnejší a 
nevieme sa tešiť zo života.

Dobrým ukazovateľom rozvoja 
spoločnosti je ušetrený čas, ktorý ľudia 
venovali napríklad získaniu potravín, 
príprave jedla, získavaniu informácií 
alebo presunu z jedného miesta na 
druhé. V Babylone v roku 1750 pred 
Kristom musel človek pracovať na jed-
nu hodinu svetla s lampou so sezamo-
vým olejom 50 hodín. Lojová sviečka v 
19. storočí predstavovala 6 hodín práce 
a petrolejová lampa koncom 19. storo-
čia 15 minút práce. Dnes pracuje človek 
na jednu hodinu svetla asi pol sekun-
dy. 

Celý svet za posledných 100 rokov 
zbohatol a bohatstvo sa rozdelilo na-
prieč populáciou. Vytvorili sa štyri príj-
mové skupiny ľudí. V najchudobnejšej 
skupine je asi miliarda ľudí, ktorí za-
rábajú iba dva doláre na deň. V druhej 
sú tri miliardy ľudí, ktorí zarábajú od 
dvoch do osem dolárov denne, v tretej 

skupine žijú dve miliardy ľudí s príj-
mom osem - 32 dolárov na deň. Štvrtú 
skupinu boháčov tvorí jedna miliarda 
ľudí s príjmom väčším ako 32 dolárov 
na deň. Priemerná mesačná mzda na 
Slovensku je 1101 eur.

Peter Diamandis hovorí o týchto 
zmenách v posledných 100 rokoch ľud-
stva:

x)

z  12 percent na 88 percent) a máme 
prístup k  informáciám z celého sveta, 
knihám a kurzom kvalitných univerzít

Ak sa vám zdá, že svet sa zhoršu-
je, nie je to pravda. Médiá majú radi 
negatívne správy, ale stačí sa pozerať 
okolo seba. Spomeňte 
si, ako sa žilo pred 
50 rokmi. Kedy sa 
naposledy triasla 
zem, ozývala streľ-
ba alebo ľudí zabíjal 
mor. Máme sa lep-
šie, ale sme 
smutnejší a 
naštvanejší.

Sme stále smutnejší

» Ján Košturiak
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Nie prádlo, rohlík, botník, detský 
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka, 
bielizeň, rožok, topánkovník/skrin-
ka na topánky, detský kočík, šálka.

Slovenčina naša

18

5

6

79

18

9

7

26

5

4

42

6

8

4

9

9

17

25
S

U

D

O

K

U

4

28

79

2

59

9

7

6

5

2

41

81

6

46

85

29

4
S

U

D

O

K

U

Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

www.ozonicon.sk
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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
64

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 


