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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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RelaxZone 
Pedikúra, Masáže, Kozmetika

darčekové poukážky 

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163
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Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „Ide o zločiny, ktoré majú 
závažnosť zločinov proti ľudskosti, 
keď vedú k hladu, biede, nútenej 
migrácii a k smrti kvôli chorobám, 
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým štýlom, akým hovoril v 30. 
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto 
sú typické prejavy nacizmu, ktorý 
so svojím prenasledovaním Židov, 
Rómov alebo ľudí homosexuálnej 
orientácie predstavuje dokonalý mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia 
k určitej strane... Toto stanovisko sa 
v aktuálnych okolnostiach týka otca 
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti 
aj každého klerika, ktorý by sa anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067
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EXTRA
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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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.
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom maloletého. Táto správa je súčasťou 
rodičovskej zodpovednosti a  rodič má 
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať 
majetok svojho maloletého dieťaťa. 

Môže však nastať aj taká situácia, že 
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa 
nebudú schopní vykonávať túto správu 
riadne. Pre tento prípad zákon posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov právnych vzťahov nedochádzalo 
k  poškodzovaniu majetkových záujmov 
dieťaťa. 

Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré 
môžu byť ustanovené ako majetkový 
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická 
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého dieťaťa. Takouto osobou môže 
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka 
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad 
právny alebo daňový poradca. 

Za majetkového opatrovníka môže 
byť ustanovená aj obec alebo iná práv-
nická osoba, ktorá s  takouto funkciou 
súhlasí, a  taktiež spĺňa predpoklad na 
riadny výkon správy majetku v  záujme 
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný 
vykonávať správu s  náležitou starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

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

SLUŽBY

Partner 
Wüstenrot
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Poradňa zo samosprávy. 
Dobrý deň. Začali sme stavať rodinný dom v dedine 

s platným stavebným povolením s tým, že prístupová 
cesta k nášmu pozemku je vo vlastníctve obce, ale nie je 
ešte vôbec upravená, ani nijakým spôsobom spevnená, 
keď prší, je tam blato a cesta je veľmi ťažko zjazdná. 
Nakoľko finišujeme so stavbou, dali sme si žiadosť na 
obecný úrad o vybudovanie, resp. minimálne zhutnenie 
cesty kameňom, ale naša žiadosť bola zamietnutá s 
tým, že obec na to nemá peniaze a kvôli jednému domu 
to robiť nebude. Má obec povinnosť vybudovať cestu 
k rodinným domom, keďže nám dala aj stavebné povo-
lenie a jediná prístupová cesta je obecná?

Dobrý deň, obec v rámci úloh samosprávy zabezpe-
čuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 
komunikácií, avšak nemá povinnosť tak konať v prípade 
rodinného domu k stavbe, ktorého vydala stavebné po-
volenie. Zo žiadneho iného právneho predpisu obci nevy-
plýva povinnosť zriadiť novú komunikáciu. Ak aj teda po-
zemok, ktorý vedie k Vášmu domu je vo vlastníctve obce, 
nie je táto povinná k výstavbe 
novej prístupovej cesty, resp. k 
jej úprave. V  obdobných prípa-
doch prístupovú komunikáciu 
vybudujú po odkúpení rezidenti 
na vlastné náklady. Skutočnosť 
je zohľadnená v  nižších cenách 
stavebných pozemkov. 

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK 

 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 ...

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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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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www.penzionzefir.sk

PENZION

ZEFIR
BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
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Autodiely BOCIAN 
nové aj použité.

zakúpené diely vám aj namontujeme 
(vrátane olejov a batérií)

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

Autodiely BOCIAN 
nové aj použité.

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

Prievidza, Ľ. Ondrejova 3 - oproti Jantáru
0905 252 205
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré mopedy, 
pionier, babeta, stadion aj 
diely. Tel. 0949 154 017
» Kúpim zadnú nápravu 
Škoda 100 - 120 s prevo-
dovkou. T: 0903 435 624
» Kúpim disky Š 1202 R16, 
T: 0903 435 624

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

byty/prenájom 4
» Prenajmem dlhodobo 
2 izbový, prerobený byt 
v Prievidzi - Zapotôčky. T: 
0902 959 624
» Hľadám do podnájmu 
zariadenú garzónku/1iz-
bový byt v PD. na sídl. Se-
ver pre 1os. Nájom dohoda 
max. 250 €. č.t. 0949 268 
486

domy/predaj 5
» Predám RD v Kľačne za 
46 000 eur, na pozemku o 
rozlohe 525 m2 tel. 0908 
327 743

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 
0908 532 682
» 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

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?

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.

Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ re-
volúcia. V spomienkach sa mi obja-
vuje pieseň Sľúbili sme si lásku. 

Nakoniec a ukázalo, že to až také než-
né nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi, 
komunisti si pripravovali svoje lúpeže 
a stratégie. A namiesto väzenia sedia 
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo 
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe. 
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali 
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby 
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to 
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Pri-
šli hádky, delenie štátu a majetkov, viac 
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej 
disciplíne sme však dosiahli možno sve-
tové prvenstvo – rozkrádanie štátu.

O pár mesiacov nás čaká reparát. 
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lás-
ku by sme si už nemali sľubovať, ale 
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať 
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes 
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy. 
A chýba nám to, o čom sme spievali na 
námestiach – pravda a láska. Pravda ve-
die k uvedomeniu si problémov a chýb. 
Láska je liek na ich vyriešenie a zahoje-
nie rán.

Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú 
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na 
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa 

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupo-
vať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove 
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”  

Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme 
nebojovali so zlom zlými prostried-
kami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá 
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš 
hovorí, aby sme konali pokánie a použí-
va slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje 
postoje k životu a obrátiť sa.

Bojovať so zlom teda neznamená, 
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale 
prijatím a láskou ho premeníme na dob-
ro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká 
komisia vyzýva darebákov, aby urobili 
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím 
a represiami obrátili na dobré? 

Človek neprestane robiť zlo zo stra-
chu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo 
a nespravodlivosť, 
ktoré vidíme okolo 
seba, budú zasta-
vené a potrestané. 
A verme aj to, že sa 
raz v nebi stretneme 
– všetci hriešnici, 
ktorí sa chce-
me polepšiť.

Pravda a láska

» Ján Košturiak

Nie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša
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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

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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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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Na základe dlhodobých pracovných 
skúseností Vám naša spoločnosť ponúka 

externé spracovanie podvojného 
a jednoduchého účtovníctva, vypracovanie 

daňového priznania dani z príjmu, DPH, 
spracovanie mzdovej a personálnej agendy 

pre živnostníkov, malé a stredné firmy.
 Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje 

osobitne podľa zložitosti zaúčtovaných 
položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. 

Kontakt: Ing. Monika Chudá 
0905 764 872

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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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

13
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331
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Pericret  K12  filcovaná 

biela 

vápenná 

omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

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

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

prevádzka:
košovská cesta 28, bývalý areál prima zdroj

971 01 prievidza

  realizáciu 

a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 

 prestavby 

a novostavby

Pericret K13  filcovaná 

biela vápenná 

cementová 

omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 

OMIETKA 

MSP 1
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PONÚKAME VÁM 
stavebné práce, maliarske práce, 

sadrokartóny, obkladačské práce, 
pokládka plávajúcich podláh atď.

T: 0910 256 424

13
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72
119
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91

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Detská obuv

Veľká zimná śuťaž o vecné ceny prebieha do 31.12.2019 

VITAR Magnézium s príchuťou 
manga 375 mg 20 šumivých 
tabliet 

KLORANE BEBE Jemný 
umývací gél 500ml 
+ hydratačné mlieko 
75ml + Darček 

LA ROCHE POSAY 
LIPIKAR BAUME 
AP+ 400ml + 
LIPIKAR SYNDET 
AP+ 400ml - 
relipidačný balzám 
proti podráždeniu a 
svrbeniu pokožky a 
relipidačný čistiaci 
krémový gél proti 
podráždeniu a 
svrbeniu pokožky 28,05€

APOTHEKE VIANOČNÝ BOX - hydratačný 
krém s kys. hyalurónovou a omega 6, výdatná 
textúra 50 ml + koncentrovaný gél s kys. 
hyalurónovou 20 ml

21,80€1,54€
3,08€

BIODERMA 
HYDRABIO H2O 
2x500ml -  
hydratačná a 
odličovacia 
micelárna voda

19,18€
26,16€

14,30€

BRIX 
štvorlístok 
výberové 
mrazom 
sušené 
ovocie za 
skvelé ceny

VICHY Vianočné balenia denný 
krém 50 ml + nočný kŕem 50ml + 
darčeková taštička zadarmo - 
rady LIFTACTIV, SLOW AGE, 
NEOVADIOL, NEOVADIOL MAGISTRAL

VICHY pri kúpe každého 
make-upu tyčinka na pery 
v hodnote 9.69€ ZADARMO
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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 %

72
119

00
41

SLUŽBY
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domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heli-
gónku. T: 0915 876 860
» Odkúpim mince, ban-
kovky, vyznamenania, 
pohľadnice a iné. T: 0903 
868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám klavír T: 0907 
344 616
» Predám kotlinu 60l. Vo-
lať večer: T: 046/5471873

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie, danielie 
parohy a trofeje T: 0904 
134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
13
119

00
07

Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 18972
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

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 aj pre mužov
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 

seniorov v Rakúsku!

8
5
_
0
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

www.facebook.com/
Prievidzskosk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Nie (prísť) 
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

Slovenčina naša

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

72
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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

 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

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

542 02 25       0908 124 659

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

modelové

rady

ERKADO

-25%
13
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TI ŠTÚDIA 

 

 

 
T É ODBORY 

 

4-ro né študijné odbory 

3650 M        stavite stvo 

3917 M 06  technické a informa cké slu by  

                      v stavebníctve 

 

 

 

  

 

3-ro né u bné odbory 

3661 H  murár 

3678 H  inštalatér 

2-ro ný u bný odbor 

3686 F  stavebná výroba 

Ý ODBOR 
 

4-ro né študijný odbor 

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy 

 

 

 

 

KE ODBORY 

4-ro né študijné odbory s odborným výcvikom 

2413 K  mechanik strojov a zariadení 

              odbor s duálnym vzdelávaním 
 

2426 K  programátor obrábacích a zváracích  

               strojov a zariadení 

               odbor s duálnym vzdelávaním 
 

3-ro né u bné odbory 

2433 H      obrába  kovov 

                   odbor s duálnym vzdelávaním 

2466 H 02     mechanik opravár – stroje    

                        a zariadenia 

                     odbor s duálnym vzdelávaním 

2487 H 01  autoopravár – mechanik 

2487 H 02  autoopravár – elektrikár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO O TI ŠTÚDIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROTEC  ODBORY 
 

4-ro ý  študijné odbor s odborným výcvikom 

2697 K  mechanik elektrotechnik 

               odbor s duálnym vzdelávaním 

3-ro né u bné odbory 

2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová  

                     technika 

  

E-mail: www.sospd.sk            
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Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli 
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,                    
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu     
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes. 
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože 
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj po-
vinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť 
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená 
so zodpovednosťou.

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí rad-
šej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí 
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi 
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to, 
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vy-
štrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme 
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon. 
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne 
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime 
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre 
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

Za seba a za stranu Sloboda       
a Solidarita vám garantujem,     
že dodržím slovo.

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Čo si predstavíte, keď sa povie „talent“? Spevá-
kov, maliarov, umelecké ateliéry, divadlá? Lebo       
ja si predstavím mladých ľudí, ktorých stretávam 
na školách. Aj vo vašom meste je stredná odbor-
ná škola a vy ani netušíte, aký poklad tam máte. 
Mladých šikovných ľudí, ktorí chcú na sebe makať            
a chcú niečo dosiahnuť. Tí sú mojou srdcovou zá-
ležitosťou. 

Mrzí ma, že slovenské školstvo nie je na úrovni, 
akú by si tieto talenty zaslúžili. Všetci sa ženú za vy-
sokoškolskými titulmi, manažérskymi pozíciami,                
a keď potrebujeme kvalitného inštalatéra, autoop-
ravára, kaderníka, stavbára, keď potrebujeme dve 
zručné ruky a správne nastavenú hlavu, hľadáme 
ihlu v kope sena. 

Často sa stretávam s mladými ľuďmi, pretože vy-
užívam každú šancu, aby som im pomohol. Dávam 
im priestor v mojom kaderníckom salóne, aby zís-
kali čo najviac praxe. A viete, ako odpovedajú na 
otázku, kde sa vidia o niekoľko rokov? V zahraničí. 
To samozrejme podporujem, hranice sú otvorené     
a treba nabrať skúsenosti z cudziny. Čo však nefun-
guje, je ich návrat naspäť. To je dô-
vod môjho rozhodnutia angažovať                                                                           
sa v politike. Chcem pridať po-
mocnú ruku, aby sa naše talenty                                                              
vracali domov a aby tvorili hod-
noty tam, kam patria – na Sloven-
sku.

Vráťme remeslu zlaté dno

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Polat Elalmis
podnikateľ a člen strany
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

Kontakt:
0948 109 195

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď!

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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ZAMESTNANIE
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My, diabetológovia, poznáme okrem 
celosvetovo platnej klasifikácie,  iba 
dobre a zle kompenzovanú cukrov-
ku, nezávisle od typu. 

Rozhodujúce je, či  má pacient dobré 
alebo nedostatočné výsledky a s tým sú-
visiace riziko vzniku komplikácií, ktoré 
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom 
veľakrát znamená ten najsprávnejší 
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u 
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom 
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.

Klasifikácia diabetes mellitus 
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha-
rakterizovaný poškodením a postup-
ným zánikom buniek pankreasu pro-
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza 
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 
sú odkázaní na jeho pravidelné podá-
vanie inzulínovými striekačkami ale-
bo inzulínovými perami. Predstavuje 
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo 
všetkých diabetikov. Častejšie postihu-
je mladšie vekové skupiny.

2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu-
je 85 – 90 percent všetkých diabetikov. 
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa 
s vekom.  Na rozdiel od predchádzajú-
ceho typu sa v organizme síce tvorí in-
zulín, ale v nedostatočnom množstve, 
alebo organizmus vytvorený inzulín z 

rôznych príčin nedokáže využiť. V lieč-
be na začiatku často stačia režimové 
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tab-
lety. Inzulín je potrebný neskôr, oby-
čajne u 20 percent diabetikov 2. typu. 
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, vo-
ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa 
objavuje aj u mladších, hlavne pri ne-
dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niekto-

rých iných stavoch – napríklad pri ge-
netických poruchách, pri ochoreniach 
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri 
endokrinných ochoreniach), pri ocho-
reniach podžalúdkovej žľazy (pan-
kreas), pri užívaní niektorých liekov a 
chemikálií, pri niektorých infekčných 
ochoreniach (napríklad pri rubeole).

4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento 

typ metabolickej poruchy sa prejavuje 
po prvýkrát počas gravidity. U nás po-
stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých 
tehotných. Nakoľko pred-
stavuje zvýšené zdravot-
né riziko pre matku aj 
plod, musia byť ženy  po-
čas tehotnosti aj po nej 
pravidelne sledované. 

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

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

metabolizmu a výživy

Na základe každoročných negatív-
nych zistení v sortimentnej skupi-
ne vianočných svetelných reťazcov 
Slovenská obchodná inšpekcia 
(SOI) odporúča spotrebiteľom, aby 
pri ich nákupe boli obozretní.  

Spotrebitelia by si mali pred kúpou 
výrobku nechať tovar rozbaliť a pred-
viesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod 
na použitie, podmienky záruky a iné 
informácie pre spotrebiteľa musia byť v 
slovenskom jazyku.

Všímať si treba najmä:
- údaj o výrobcovi, dovozcovi,
- označenie CE,
- návody na používanie,
- informácie o vhodnosti výrobku pre 
vnútorné alebo vonkajšie použitie,
- samotné vyhotovenie svetelného re-

ťazca:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou ob-
jímkou musí byť min. 1,5 m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou 
cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie 
stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia 
na zmenu režimov svietenia, prívodnej 
šnúry a pod.)

Kontrola bezpečnosti
SOI každoročne vykonáva kontro-

ly zamerané na overenie, či vlastnosti 
svetelných vianočných reťazcov, ktoré 
deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpo-
vedajú skutočnosti a či sú z hľadiska ich
technického vyhotovenia bezpečné. 
Svetelné reťazce patria medzi výrobky, 
ktoré predstavujú zvýšené riziko ohro-
zenia bezpečnosti. Na posúdenie bez-
pečnosti a zhody s predpísanými tech-
nickými vlastnosťami bolo odobraných 
spolu 18 druhov svetelných reťazcov. 

Výsledky previerok:
- osem druhov bolo nebezpečných, t. j. 
tieto výrobky mali také technické nedo-
statky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 
alebo zdravie spotrebiteľov,
- sedem druhov nebolo v zhode s pred-
písanými požiadavkami technických 
predpisov,

- tri druhy vyhoveli stanoveným tech-
nickým požiadavkám v odskúšaných 
parametroch.

Najčastejšie nedostatky:
- nevyhovujúci prierez vodičov,
- nevyhovujúca izolácia,
- nedostatočné pripevnenie vodičov k 
zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
- zariadenia na zmenu režimov sviete-
nia mali nedostačujúcu konštrukciu 
(ľahko rozoberateľné – prístup k živým 
častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidli-
cou a prvou objímkou,
- nedostatočná ochrana proti vode,
- nedostatočná ochrana proti horeniu.

Nepriaznivý trend
Situácia v plnení technických požia-

daviek v sortimentnej skupine výrobkov 
vianočné svetelné reťazce sa z roka na 
rok výrazne zhoršila. Takmer 81 per-
cent druhov odobraných na posúdenie 
bezpečnosti a zhody s technickými po-
žiadavkami malo také technické nedo-
statky, ktoré by mohli mať za následok 
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia 
spotrebiteľov. V roku 2018 sa situácia 
mierne zlepšila, no napriek tomu 44 
percent druhov, ktoré SOI odobrala na 
posúdenie ich bezpečnosti, bolo nebez-
pečnými výrobkami.

Zdroj: SOI
Foto: Fotobanky internet

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti 

Pozor na vianočné svetelné reťazce

pána Jozefa Paulíka

 Dňa 12. novembra 2019 sme si pripomenuli 
smutné jubileum nedožitých 70. rokov 

a tiež v tomto roku 7. júna aj 35. výročie 
od úmrtia nášho drahého manžela, 

otca, dedka

z  Lipníka. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

   Spomínajú manželka Otka a dcéry Andrea, Monika a Otka s rodinami. 
Vnúčatá Mário, Sára, Samuel, Marek a najmladší Jakubko posielajú dedkovi do nebíčka pusu.

72
119

03
07

Maroš Šmátrala.

„Už nikdy nepohladíme tvoju tvár, 
už nikdy ti nepovieme že si to najvzácnejšie, 

čo nám osud vzal. 
Svoj večný spánok odišiel si spať, 

no my ťa budeme navždy ľúbiť 
a s láskou  na teba spomínať.“

 Dňa 19.11. 2019 sme si pripomenuli 9. výročie, 
čo nás navždy opustil otec, syn a brat

 
 

  S láskou spomína syn Dávidko, mama, otec, brat Milan a sestra Margita s rodinami. 

72
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05
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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
74

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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Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľký-
mi slovami charakterizovaný postoj 
a prístup veľkej časti mladej generá-
cie k voľbám, k budovaniu zastupi-
teľskej demokracie u nás. Aj preto je 
jej stav taký, aký je.

Jedným z významných indikátorov 
účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich 
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demok-
racie uplatňovaním aktívneho a pasív-
neho volebného práva. Už viac ako de-
saťročie iba konštatujeme nedostatočnú 
pozornosť politológov a sociologického 
výskumu tejto oblasti politickej partici-
pácie mládeže. 

Vieme, že najvyššiu účasť na voľ-
bách vykazuje stredoškolská gymnazi-
álna a vysokoškolská mládež, najnižšiu 
robotnícka a takmer žiadnu rómska 
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzu-
jeme volebnú účasť podľa etnicity – tra-
dične vysokú má mládež, hlásiaca sa k 
maďarskej národnostnej  menšine.)

Prieskumy priebežne poukazujú 
na jav, že problematika života mládeže 
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje 

iba ako súčasť jednotlivých rezortných 
štátnych politík. Napríklad v školskej 
politike sa rozvíja problematika skvalit-
ňovania vzdelávania študentov. V soci-
álnej politike sa saturuje problematika 
pomoci mladým rodinám. Mladá gene-
rácia sa v programoch politických strán 
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií 
spoločnosti. Je to skôr skupina spoloč-
nosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spo-
ločenské problémy alebo dokonca sama 
je hrozbou pre dospelú spoločnosť. 

Potom sa ale nečudujme, že o ta-
kýto prístup „zrelej“ časti populácie k 
potrebám, schopnostiam a predstavám 
mladých ľudí mládež nemá záujem, ig-
noruje ho.

Do volieb 29. februára roku 2020 zo-
stáva z pohľadu dejín iba zlomok času. 
Politici a politické strany by teda mali 
s nejakou zmysluplnou ponukou vo 
svojich volebných kortešačkách osloviť 
najmä mladých ľudí, tých, ktorí tu budú 
žiť oveľa dlhšie, ako stály a tradičný vo-
ličský elektoriát.

Volebná účasť mladých

» red

O potvrdenie pre účely získania 
dvoch percent z daní z príjmu treba 
požiadať čo najskôr.

Sociálna poisťovňa upozorňuje ne-
ziskové organizácie a občianske zdru-
ženia, ktoré potrebujú získať potvr-
denie na účely zapísania do Zoznamu 
prijímateľov 2 percent daní z príjmu, 
aby o potvrdenie požiadali včas a nene-
chávali si to na poslednú chvíľu. Je tak 
potrebné urobiť v týchto dňoch čo naj-
skôr, aby pobočky Sociálnej poisťovne 
zariadili plynulé vybavenie žiadostí.

O potvrdenie stačí požiadať prí-
slušnú pobočku Sociálnej poisťovne 
v mieste pôsobenia mimovládnych 
organizácií neformálnym podaním 
(listom, mailom), nie je na to predpí-
sané osobitné tlačivo. V žiadosti musí 
byť jednoznačne uvedený názov a IČO 
daného občianskeho združenia či ne-
ziskovej spoločnosti a zároveň v ňom 
treba uviesť aj spôsob doručenia potvr-
denia – buď osobne v pobočke, poštou 
na adresu združenia (resp. adresu šta-
tutára združenia) alebo prostredníc-
tvom portálu e-Slovensko.

O potvrdenie možno požiadať 
elektronicky cez kontaktný mail prís-
lušnej pobočky zverejnený na webovej 

stránke Sociálnej poisťovne (Pobočky 
- kontakty), resp. cez mailovú adresu 
- Formulár pre otázky. Použiť na tento 
účel možno aj formulár uverejnený na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
tu: Žiadosť o vydanie potvrdenia. Po-
tvrdenie vystavuje pobočka Sociálnej 
poisťovne bezplatne.

Potvrdenie od Sociálnej poisťovne 
pre mimovládne organizácie na zapí-
sanie do Zoznamu prijímateľov dvoch 
percent z dane z príjmu nesmie byť 
staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, 
že dané občianske združenie či nezis-
ková organizácia nemá nedoplatok na 
poistnom na nemocenské poistenie, 
na poistnom na dôchodkové zabezpe-
čenie a na poistení v nezamestnanosti. 
Ak nemajú pracovníkov v zamestna-
neckom pomere, potrebujú od Sociál-
nej poisťovne získať potvrdenie o tom, 
že nie sú vedené v registri, a tým im ako 
zamestnávateľovi nevznikla odvodová 
povinnosť na nemocenskom a dôchod-
kovom poistení.

Posledný termín na zapísanie do 
Zoznamu prijímateľov je 15. december 
2019.

Ak chcete dve percentá...

» Zdroj: SP
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Na pultoch predajní stále ešte 
viac-menej ohrdnutá. V sloven-
skej kuchyni málo používaná. No 
predsa len – „zázračná“ brokolica.

Táto superzelenina je vychvále-
ná pre jej protirakovinové účinky a v 
oblasti výživy je skutočným pojmom. 
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných 
protirakovinových látok nazývaných 
izotiokynáty, ktoré rakoviny ničia 
tak, že neutralizujú karcinogénne lát-
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom 
znižovania ich škodlivých účinkov 
a stimulovaním uvoľňovania zabi-
jakov karcinogénov a urýchľovaním 
ich odstraňovania z tela.

Hoci za priaznivý vplyv brokolice 
na naše zdravie môže množstvo lá-
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in-
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar-
binol. Ten je dôležitý najmä pre ženy. 
Estrogén má tri základné metabolity, 
ktoré sa v tele správajú odlišne. Dva z 
nich pôsobia karcinogénne a jeden je 
nezhubný a vykazuje ochranné účin-
ky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer 
medzi nezhubným metabolitom a po-
tenciálne škodlivými.

Aj muži produkujú estrogén, a 
preto brokolica aj ďalšie druhy ka-
pustovitej zeleniny obsahujúcej indo-
ly sú prospešné a zdravé aj pre nich. 
Okrem toho však brokolica obsahuje 
aj veľké množstvo fytolátky suforafá-
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov 

známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú 
vraj zodpovedné za znižovanie rizika 
vzniku rakoviny prostaty.

Asi dvadsať dekagramov broko-
lice (jedna rozmixovaná šálka) ob-
sahuje viac ako 2 gramy bielkovín, 
2 gramy vlákniny, 288 miligramov 
draslíka, 43 miligramov vápnika, 81 
miligramov vitamínu C a navyše fo-
láty, horčík, fosfor, betakarotén, vi-
tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné 
dva menované karotenoidy dokážu 
zabraňovať poškodeniu makuly, čo je 
hlavnou príčinou slepoty u starších 
ľudí.

V roku 2003 predstavitelia En-
vironmental Working Group zaradili 
brokolicu na zoznam dvanástich po-
travín najmenej kontaminovaných 
pesticídmi. Brokolica si tieto látky 
totiž neukladá.

Onkológ špecialista - brokolica

» red

20% ZĽAVA
na objednávky
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Každý z nás má niekoho z rodiny za 
hranicami. Ak nie rodinu, tak pria-
teľov a známych. Títo ľudia sa ne-
rozhodujú podľa  príkazov politic-
kých strán, ale podľa autentičnosti 
volených kandidátov. 

Tých skratka neopijú sľubmi, ktoré 
budú splácať všetci občania vo forme 
daní. Tito našinci, ktorí si do batôžka 
nenaložili predpojatosť, pretvárku, lož 
a faloš, ale najmä strach a predsudky, ti 
môžu svojou voľbou výrazne ovplyvniť 
voľby. Thomas Moore, známy anglický 
teológ, ktorý aj napriek vlastnej popra-
ve odmietol uznať rozvod Henricha 
VIII., napísal vo svojom diele Utópia(o 
ideálnom štáte), že ideálny svet je taký, 
kde je najvyšším trestom vyhnanstvo. 
Anglicko, v ktorom žijem, nie je ideálny 
štát, ale ľudia sem stále prichádzajú. 
Na Slovensko sa nechce ani len utečen-
com. Treba Slovensko teda zmeniť. 

Zmena si žiada, aby volili aj ľudia, 
ktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za 
hranicami, ale nie je im osud Sloven-
ska ľahostajný. Za hranicami je podľa 
dostupných informácií vyše 400 tisíc 
občanov SR s volebným pravom.  Na-
priek dohodám nám nebolo umožnené 
voliť zo zahraničia, keďže návrh ne-
prešiel parlamentom „vďaka“ koalícii, 
veľkej časti Sme Rodina a Kotlebovcov.

My, ktorí žijeme za hranicami SR, 
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa 
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i 
v medziľudských vzťahoch. Ja, ani iní 
sa na Slovensko nevrátime, kým tam 
budú panovať také pomery, aké panujú 
-  občan cudzieho štátu unesený vlád-
nym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že 
ho vyklopia rovno vo Vietname. Deho-
nestácia akademických diplomov či vo-
jenských hodnosti. No a napokon aj to, 
že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť. 

Toto sú dôvody, prečo nás je toľko 
vonku a mnohí sa nemáme záujem vrá-
tiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej pou-
mývajú taniere v anglickej reštaurácii, 
než by mali nad sebou jedného z tých 
bohorovných. Ak dočasne odídených 
rodákov chceme dostať na Slovensko, 
musíme sa o to nejako pričiniť. 

Vláda si dala tentokrát veľmi zále-
žať, termín na registráciu pre voľby zo 
zahraničia je už 31.12., takže odporú-
čam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci 
vieme, keď prídu sviatky, sme myšlien-
kami inde, ľudia si spomenú, až keď 
bude po nich a to už bude neskoro. 

Našťastie nám šikovní ľudia pripra-
vili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do 
volieb zo zahraničia behom troch mi-
nút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete, 
aby vaši priatelia a príbuzní nechodili 
na Slovensko ako na bojové pole, pro-
sím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú 
na https://volby.srdcomdoma.sk/

Hlasy zo zahraničia sú dôležité 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia
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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 €

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

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

InZerÁT,
KTorÝ
PreDÁvA

0905 719 148 
0915 780 751
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Vzdelávaním k lepšej práci
kód ITMS projektu 312011M208

BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV A SZČO 
v nemeckom a anglickom jazyku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Aktuálne termíny kurzov s možnosťou prihlásenia budú priebežne uverejňované na stránke 
www.anglictina-nemcina-bezplatne.sk

Oprávnenými účastníkmi sú zamestnanci súkromného (verejného), neziskového sektoru a samostatne zárobkovo 
činné osoby s prevádzkou a poskytovaním služieb na Slovensku avšak mimo Bratislavského kraja.

Pre kolektívy/firmy je možné na požiadanie zorganizovať uzavreté kurzy 
s jazykovou terminológiou „ušitou na mieru“.

Bližšie otázky ohľadom školení vám zodpovieme na elfi@elfi.sk alebo na 0911 398 778

Úroveň kurzov – A1 až C2                                                                      Trvanie kurzu - 50 x 90 minút 
www. employment.gov.sk                  www. minedu.sk                   www.esf.gov.sk
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prievidzsko@regionpress.sk 
0905 719 148, 0915 780 751

» „Slovensko po revolúcii 
sa mi zdalo pochmúrne. 
V Amerike som začal robiť 
na stavbách domov pri 
Filadelfii. Potom ma prijal 
jeden ruský Žid. Bola to 
benzínka, […] robil [som] 
pri pokladnici, neskôr sen-
dviče, večer som umýval. 
Denne od deviatej ráno do 
jedenástej večer, v sobotu 
a nedeľu od šiestej ráno do 
jedenástej večer. Trvalo to 
sedem mesiacov…“ 

Andrej Kiska, prezident 
Slovenskej republiky 1963.

» „Nie pred všetkým revo-
lúciami predchádzajú zna-
menia a varovania; existuje 
aj politická apoplexia (ná-
hla porucha prekrvenia).“ 
Karl Ludwig Borne, nemec-

ký spisovateľ 1786 – 1837.

» „Víťazná revolúcia má 
zodpovednosť nielen za 
tých, ktorí šli s ňou, nielen 
za tých, ktorí stáli opodiaľ, 
ale aj za tých, ktorí šli proti 
nej a ktorých porazila.“ 
Jan Procházka, český scená-

rista a spisovateľ 1929 – 1971.

» „Chudoba je rodičom re-
volúcie a zločinu.“ 
Aristoteles, klasický grécky 

filozof, žiak Plata a zakla-
dateľ západnej filozofie 

-384 - -322 pred n. l..
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza sa v projekte Ahoj krásne Slovensko 
uchádzalo o renováciu podchodu v časti Necpaly. Za 
projektom stojí spoločnosť Cif Česko a Slovensko 
v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu. Vďaka 
hlasom obyvateľov mesta Prievidza sa podchod po-
darilo zveľadiť získaním finančného grantu.

Ešte na jar 2019 vyzvalo mesto Prievidza obyvateľov, 
aby určili, ktoré verejné priestranstvo je potrebné re-
novovať. Rekonštrukcia frekventovaného podchodu v 
Necpaloch patrila medzi dlhodobé požiadavky občanov, 
a tak sa mesto rozhodlo uchádzať o finančný grant na 
jej realizáciu prostredníctvom projektu Ahoj krásne 
Slovensko, za ktorým stojí spoločnosť Cif Česko a Slo-
vensko a portál Odkaz pre starostu. V celoslovenskom 
hlasovaní sa zámer renovácie podchodu umiestnil na 
druhom mieste, čím mesto Prievidza získalo finančné 
prostriedky na jeho opravu. 

Napriek tomu, že nešlo o kompletnú rekonštrukciu, 
priestor bol opravený tak, aby podchod spĺňal svoj účel. 
Súčasťou prác renovácie podchodu bolo:

 špeciálne čistenie priestoru podchodu,

 odstránenie starých náterov,
 lokálne odstránenie pôvodných starých omietok,
 lokálne vyspravenie stien podchodu novou omietkou,
 penetrácia podkladu spolu s novým náterom v dvoch 

vrstvách,
 náter železných konštrukcií na podchode,
 dodanie stavebného materiálu, chémie a farieb na de-

koratívne vymaľovanie vnútorných priestorov.

Opravu realizovala stavebná spoločnosť ES REAL 
s.r.o. s pomocou TSMPD s.r.o. Priestory podchodu boli 
obohatené zobrazením pamiatok a ikonických stavieb 
mesta Prievidza, ktoré vytvoril umelec Roman Turcel.

Slávnostné prebratie renovovaného pochodu sa usku-
točnilo v utorok 12.11.2019 za účasti zástupcov samo-
správy, organizátorov projektu Ahoj krásne Slovensko a 
realizátorov opráv. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili. 
Podobne ako v prípade ihriska Žihadielka, obyvatelia 
Prievidze opäť ukázali, že im na svojom okolí záleží

Obnovenie podchodu v Necpaloch 
vďaka projektu Ahoj Krásne Slovensko

Podchod pred renováciou. Podchod po renovácii.
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 

Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii
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