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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

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

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

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Otázka: Dobrý deň. Prosím Vás, 
bolo mi ublížené na zdraví zo strany 
osoby, ktorá nič nevlastní. Súd roz-
hodol, že mi má zaplatiť sumu cca 
2.000 EUR. Ako to mám vymáhať, 
keď ten človek nemá peniaze?

Odpoveď: Dobrý deň, pokiaľ 
máte vykonateľným súdnym roz-
hodnutím priznanú určitú peňažnú 
sumu, ktorú Vám povinná osoba dobrovoľne neuhra-
dila, potom jediným právom dovoleným spôsobom 
núteného vymáhania je exekúcia. Inak povedané, je 
potrebné podať exekučný návrh, t.j. návrh na vykona-
nie exekúcie. Pokiaľ povinná osoba je absolútne ne-
majetná (t.j. nemá hnuteľný, ani nehnuteľný majetok, 
nemá príjem a pod.), potom treba počítať s tým, že aj 
napriek podanému exekučnému návrhu nemusí dôjsť 
k uspokojeniu Vášho nároku od dotknutej osoby. Do-
konca môže nastať situácia, že exekútor by mohol žia-
dať uhradiť od Vás exekučné trovy.

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

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

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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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
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SLUŽBY

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Vám ponúka:

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

Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o.

V prípade potreby bli ších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk 13
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,

maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710 13
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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 ...

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Veľká Zimná Súťaž o vecné ceny

RECTOVENAL ACUTE 50g - anorektálny 
gél na hemoroidy

APOTHEKE 
krém na nohy 
s bambuckým 
maslom 50 ml 
- mastný, mäkčujúci 
a revitalizujúci krém 
na nohy, 
s dezodoračným 
účinkom.

MUCOPLANT Skorocelový roztok s 
echinaceou a vitamínom C 100ml 
-  výživový doplnok bez cukru, 
bez alkoholu.

AVENE pri nákupe 
nad 39€ - zľava 12€ 

+ papierová taška k tomu

KLORANE - pri nákupe nad 16€ 
zľava 4€ do 22.12.2019

LA ROCHE-POSAY 
pri nákupe nad 39€ 

zľava 10€ do 21.12.2019

NOGLIC 60tbl - výživový doplnok, 
prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
glukózy v krvi

14,60€
16,22€

BIODERMA 
NODE DS 
šampón 125 ml 
- 2+1 zadarmo 
- šampón na vážne 
stavy lupín

25,16€
37,74€

3,07€
6,14€

3,12€

2,66€
3,55€

Panadol FEMINA 
10 tabliet -  pri 
menštruačných 
bolestiach a kŕčoch

1,57€
3,14€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré mopedy, Pionier, 
Babeta, Stadion aj diely. Tel. 
0949 154 017
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- DOHODA ISTÁ. T: 0908 
205 521

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Handlovej. 
0905313616

byty/prenájom 4
» Prenajmem 2 izbový, prero-
bený byt v Prievidzi - Zapotôč-
ky. T: 0902 959 624

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim garáž v Handlovej, 
najradšej v okolí Prievidzskej 
ulice a Severu. T: 0950 567 988

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám klavír T: 0907 344 
616
» Predám tlačiareň, monitor, 
klávesnicu, počítač. Foto na 
požiadanie. T: 0907 344 616

rôzne/iné 14
» Kúpim stoj na výrobu via-
nočných oplátok T: 0911 339 
297

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatický 53r. muž hľadá 
milú, inteligentnú ženu do 50r. 
len z PD, ktorá má rada prírodu 
a hľadá vážny, trvalý vzťah. 
Zatiaľ sms. Tel: 0948 242 564

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy

www.penzionzefir.sk

PENZION

ZEFIR
BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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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RelaxZone 
Pedikúra, Masáže, Kozmetika

darčekové poukážky 

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza

GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163

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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Nie problém
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Slovenčina naša

Spôsobilosť na právne úkony, označo-
vaná aj ako svojprávnosť, predstavuje 
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 
úkonmi nadobúdať práva a brať na 
seba povinnosti.

Znamená to právoplatne vstupovať 
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, 
robiť všeobecne záväzné právne úkony, 
ktoré nesú určitý právny následok. Právna 
úprava spôsobilosti na právne úkony fy-
zických aj právnických osôb sa nachádza 
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na 
právne úkony nadobúdajú fyzické oso-
by dovŕšením osemnásteho roku života. 
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná 
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne 
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôso-
bilosť na práva a povinnosti, prípadne roz-
hodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti 
na určité právne úkony. 

Právnickej osobe vzniká spôsobilosť 
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na 
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú 
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vzni-
kajú dňom zápisu do obchodného registra, 
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo 
výnimočne jej založením, ak nemá povin-
nosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony 
pri právnickej osobe  zaniká dňom výmazu 
z Obchodného registra alebo dňom jej zru-
šenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne 
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej 
orgány, ktoré sú na to opravné. 

Pri fyzických osobách sa rozlišu-
je úplná spôsobilosť na právne úkony 
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony pred pln-
pletosťou možno nadobudnúť iba uzatvo-
rením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako 
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takým-
to manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť 
len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a  vôľovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Počas života fyzickej osoby môže dôjsť 
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úko-
ny, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale 
len za zákonom presne stanovených pod-
mienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj 
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na 
právne úkony, resp. pozbavenie svojpráv-
nosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna 
úprava obsiahnutá v Civilnom mimo-
sporovom poriadku, ktorý s  pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta 
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štan-
dardmi. 

Súd v rozhodnutí o obmedzení spôso-
bilosti na právne úkony zároveň určí roz-
sah tohto obmedzenia. Mal by v rozhod-
nutí uviesť výpočet právnych úkonov, na 
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spô-
sobilosť na všetky ostatné právne úkony 
pritom ostáva nedotknutá.

Spôsobilosť na právne úkony

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

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

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA 

od 108€
laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky

laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky
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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
119

00
03
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Anna Cibulová.

„Stíchlo navždy srdce tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, ktorým by mohlo ďalej žiť.“

 Dňa 1.12. 2019 uplynie smutný rok, 
čo nás navždy opustila naša 

drahá manželka, mamička a babka

 „Neplačte, že som odišla, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku 
si na mňa zachovajte...“

  S láskou spomína manžel, dcéra Andrea s manželom a syn Ján s rodinou.
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Dňa 8.11.2019 sme si pripomenuli 
3. smutné výročie, čo nás navždy opustil 

otec, starký a prastarý otec

 
S láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina. 

 pani Jozefína Dobrotková. 

pán Viliam Dobrotka.

Dňa 29.11.2019 sme si pripomenuli aj 
2. smutné výročie, čo nás opustila mama, 

starká a prastarká
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Dňa 15.11.2019 sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia, 

kedy nás navždy opustila mamička

Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami. 
S láskou spomínajú deti. 

Jozef Lučanský. 

Emília Lučanská, rod. Kóšova

a 1.12.2019 si pripomíname 15. výročie, 
čo nás navždy opustil do večnosti, 

odkiaľ niet návratu i náš otec

pán Gejza Petrík

„Žiješ stále v našich srdciach.“

 Dňa 27.11.2019 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš ocko, manžel, 

dedko, brat, švagor a kamarát

z Prievidze. 
 

  S láskou spomína manželka, deti Ivetka a Igor s rodinami, brat, 
kamaráti a celá ostatná rodina. 
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Dušan Píš

„Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.“

 Dňa 2.12.2019 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý syn a brat

                                                                                                     z Koša. 
 

  S láskou spomína mama, sestra, švagor a celá rodina.
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Augustína Plachého.

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, 
to si ty, oco náš a pozeráš na nás z neba.

Tam v raji nebeskom pokoj večný maj, 
buď našim anjelom, na zemi nás chráň. 

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

 Dňa 22. novembra 2019 sme si pripomenuli 
7. výročie úmrtia manžela a otca

 

  S láskou spomína manželka Mária  a syn Andrej.
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Jozefa Škodu

 Dňa 2. decembra 2019 si pripomíname 
9. výročie od úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, starého a prastarého otca 

zo Zemianskych Kostolian. 
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

   Smútiaca rodina.
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Milan Grolmus

 Dňa 23.11.2019 uplynulo 
30 smutných rokov, 

čo nás navždy tragicky opustil 
milovaný syn, brat, švagor, 

priateľ a známy

z Lehoty pod Vtáčnikom. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  Smútiaca rodina. 
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

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

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

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

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE
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Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ 

OKNÁ A DVERE 
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Koľko expertov sa zrazu vyrojilo 
okolo politických strán takto pred 
voľbami. Poznám texty rôznych 
odborníkov, no o niektorých „škol-
ských“ politikoch som nepočul, 
hoci sú pasovaní za predstaviteľov 
školstva. 

Môžeme sa tešiť zase na takých, čo 
sa nechajú obklopiť „odborným“ tí-
mom a zabetónovanými štruktúrami 
na ministerstve a budú nimi ovplyvne-
ní. Chodiť do školy nie je kvalifikácia 
na jeho zmenu. Potom získa politik 
funkciu, bude presadzovať svoju kon-
cepciu bez komplexného pohľadu a 
bez odstránenia malých, no zásadných 
každodenných problémov vyučovania. 
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším 
koncepciám.

Najčastejšie sa noví politici prezen-
tujú tým, že sa majú robiť interaktívne 
hodiny, má sa posilňovať kritické mys-
lenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí 
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia 
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú 
deťom vzorové vyučovanie ako kon-
trast k štandardným vyučovacím ho-
dinám. Menej sa ukazuje, koľko práce 
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce 
učitelia musia robiť okrem vyučovania. 
Okrem toho, materiálne podmienky 
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľ-
kolepú hodinu. Ďalším problémom je 
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že 
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto 
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názor-
ne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z 
nej zapamätajú, keď si nemusia písať 
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť 
učebná téma prostriedkom vzdeláva-
nia, musí byť aj teoreticky reflektova-
ná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti 
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo 
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou, 
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa 
pred jeho očami dejú? Alebo budeme 
viesť školu prchavými vizuálnymi zá-
žitkami a spoľahneme sa na internet? 

Diskusie, debatné hodiny či kritic-
ké myslenie sú úžasné metódy, ktoré sú-
časných žiakov bavia. Ale ak majú byť 
takéto hodiny efektívne, opäť to pred-
pokladá prípravu, štruktúru a hlavne 
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť 
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny 
bez výkladu či diktovania poznámok? 
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o 
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa 
z počutého bez písania poznámok? 
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahli-
vé, že netreba písať poznámky? 

Úplne súhlasím, že vyučovanie tre-
ba inovovať. Avšak nesmie to byť tak, 
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom 
bez systémovej zmeny prípravy učite-
ľov, úpravy legislatívy a bez odstráne-
nia prekážok, ktoré nás doslova nútia 
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko 
novodobí experti?   

Novodobí experti

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

12.12.2019 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

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

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Partner 
Wüstenrot
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PONÚKAME VÁM 
stavebné práce, maliarske práce, 

sadrokartóny, obkladačské práce, 
pokládka plávajúcich podláh atď.

T: 0910 256 424

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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

13
119

04
73

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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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POSKYTUJEME 
ÚVER

T: 0904 526 108
0905 981 345

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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V cene sú aj bufety.V cene sú aj bufety. V cene sú aj bufety.
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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 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751

POZÝVAME VÁS NA

9. decembra 2019, od 10.00 h do 13.00 h

prehliadka nových  
opera ných l 
základy prvej pomoci
online objednávanie
rehabilitácia pre deti
prezentácia prác 
psychiatrického oddelenia
odborné prednášky  

krvného tlaku 
glykémie
zraku (vn troo n tlak)
problematick ch znamienok
EMG - karpálny tunel
sonografia magistrálnych      
mozgov ch tepien 
prostaty

VYŠETRENIE:PROGRAM:
13
119
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79
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Obsadzujeme dve pracovné pozície: 
Referent pre územné plánovanie 
a Referent stavebného poriadku. 

Referent pre územné plánovanie
Mesto Prievidza, Útvar architekta mesta, vyhlasuje výbero-

vé konanie na obsadenie pracovného miesta Referent pre 
územné plánovanie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a po-
žiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru, odbor archi-
tektúra a  urbanizmus alebo úplné stredné vzdelanie sta-
vebného smeru a minimálne tri roky praxe v príslušnom 
odbore so stručným prehľadom doteraz vykonávanej praxe

územnoplánovacej dokumentácie alebo spracovaní územ-
noplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkla-
dov výhodou

v znení neskorších predpisov

tvorby krajiny a územného plánovania

-
rálne predpoklady pre obsadzovanú pozíciu: komunikačné 

-

Predmetom pracovnej činnosti bude samostatná odborná 
práca vo vymedzenej oblasti územného plánovania mesta 
Prievidza: vydávanie stanovísk ku všetkým druhom doku-
mentácie, koncepčným materiálom a podkladom, vydávanie 
územnoplánovacích informácií, zabezpečovanie podkladov 

územného plánovania; poskytovanie poradenských a  kon-
zultačných služieb pre občanov pri ich investičných záme-

Zoznam požadovaných  dokladov:

-
jov pre potreby výberového konania a publikovanie mena 
a priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza 

Informácie pre uchádzača:

-
berové konanie Referent pre územné plánovanie – neotvá-

9.12.2019 na 
adresu: 

-

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a  iné 
kritéria a  požiadavky budú pozvaní na výberové konanie 

Referent stavebného poriadku
Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Odbor územné-

ho plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného 
prostredia, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracov-

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a po-
žiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom: 

-

plánu 

štátnej stavebnej správy a územného plánu výhodou 
-
-

riadku v znení neskorších predpisov 

-

Zoznam požadovaných dokladov: 

pre potreby výberového konania a publikovanie mena a 
priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v 

Informácie pre uchádzača: 

-

4.12.2019 na adresu: Mestský úrad v 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné 

mieste a čase výberového konania budú uchádzači informo-
-

Voľné pracovné pozície 
na Mestskom úrade v Prievidzi
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI

OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     

NA STRANE  č. 3
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020

Banská Bystrica sa už pripravuje 
na Európsky olympijský festival 
mládeže, ktorého účastníkov  bude 
hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021.

Do srdca Slovenska príde vyše 3600 
účastníkov (športovcov, členov reali-
začných tímov, funkcionárov) z päťde-
siatich európskych krajín. Športovci vo 
veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily 
celkovo v jedenástich športoch.

Organizátori hneď od prvých 
momentov čelili množstvu výziev. 
Kľúčovým bol predovšetkým stav špor-
tovej infraštruktúry a internátov, v kto-
rých budú účastníci v lete 2021 bývať. 
Dnes kopíruje stav na celom Sloven-
sku. „EYOF má pre naše mesto mnoho 
pozitív. Prínos vidím aj v tom, že vďaka 
tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici 
podarí vylepšiť a zmodernizovať špor-
toviská. V tomto prípade nie je dôležité 
usporiadať megalomanský projekt, a 
preto sa usilujeme postupovať čo naje-
fektívnejšie,“ tvrdí za organizačný vý-
bor Ján Nosko. 

Európske olympijské výbory a 
ich komisie už v októbri súhlasili, 
že namiesto volejbalu sa bude hrať v 

Banskej Bystrici plážový volejbal a do 
pôvodne avizovaného programu pri-
budne k nemu, atletike, plávaniu, špor-
tovej gymnastike, cyklistike, triatlonu, 
džudu, tenisu, basketbalu a hádzanej 
aj bedminton. Organizačný výbor sa in-
tenzívne zaoberá prípravou športovísk 
i ubytovacích zariadení. 

„Účastníci budú bývať predovšet-
kým v banskobystrických internátoch, 
ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravuje-
me už aj bezpečnostné opatrenia, 
dopravné plány či nábor dobrovoľ-
níkov. Súčasťou EYOF sú aj vzdelá-
vacie programy o olympijských hod-
notách, učitelia a žiaci škôl v regióne 
môžu nadviazať partnerstvá so škola-
mi v účastníckych krajinách. Všetky 
tieto projekty predstavíme detailnejšie 
v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí ria-
diteľ organizačného výboru EYOF 2021 
Banská Bystrica Peter Korčok.

Centrom a srdcom podujatia bude 
areál na Štiavničkách, kde vyrastie 
Športový park EYOF. Vznikne unikátny 
koncept prepojených športovísk, ktorý 
nemá u nás obdobu. Je zaujímavý aj 
pre divákov, keďže v malom priestore 
môžu navštíviť množstvo športov. 

EYOF pomôže Banskej Bystrici 
i slovenskému športu

» Zdroj: Organizačný výbor EYOF 
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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
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Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red

Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša
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vždy v SOBOTU v týchto termínoch:
21.12. 2019

11.1. , 1.2. , 22.2. , 14.3. 2020
Liešťany . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Rudn. Lehota-Coop . 9,30 hod.

Kostolná Ves . . . . . . 9,45 hod.

Seč. . . . . . . . . . . . . . 10,00 hod.

Šútovce-Coop . . . . . 10,20 hod.

Nitrianske Rudno . 10,35 hod.

Ješkova Ves . . . . . . 10,50 hod.

Diviaky . . . . . . . . . . 11,10 hod.

Diviacka Nová Ves. 11,35 hod.

Opatovce n/Nitrou 12,00 hod.

Kocurany . . . . . . . . 12,20 hod.

Kanianka . . . . . . . . 12,40 hod.

Poruba . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Lazany . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Nedožery - Brezany 13,40 hod.

Poluvsie . . . . . . . . . 14,00 hod.

Pravenec . . . . . . . . 14,20 hod.

Nitrianske Pravno. 14,40 hod.

Malinová . . . . . . . . 15,00 hod.

Tužina . . . . . . . . . . 15,20 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
20.12. 2019

10.1. , 31.1. , 21.2. , 13.3. 2020
Veľká Čausa . . . . . . . 9,00 hod.
Malá Čausa. . . . . . . . 9,15 hod.
Lipník . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Chrenovec . . . . . . . . 9,45 hod.
Jalovec . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Ráztočno . . . . . . . . 10,15 hod.
Handlová-Lidl . . . . . 10,30 hod.
Jánová Lehota . . . . 10,50 hod.
Kosorín . . . . . . . . . . 11,05 hod.
Slaská . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Lutila . . . . . . . . . . . 11,40 hod.

Lovčica . . . . . . . . . . 11,55 hod.
Prestavlky . . . . . . . 12,20 hod.
Horná Trnávka. . . . 12,35 hod.
Horná Ždaňa . . . . . 12,50 hod.
Dolná Ždaňa . . . . . 13,05 hod.
Dolná Trnávka . . . . 13,20 hod.
Lovča. . . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Hliník nad Hronom 13,50 hod.
Vyhne . . . . . . . . . . . 14,10 hod.
Žarnovica-Tesco . . . 14,30 hod.
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od marca 2020
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králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, 
bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy
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Kože vykupujeme vysušené, 
bez hláv a nožičiek. Cena koží 

sa môže meniť.

vždy v STREDU v týchto termínoch:
4.12. 2019

15.1. , 5.2. , 26.2. , 18.3. 2019
Hradište . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Skačany . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Veľké Bielice-KD. . . . 9,30 hod.
Brodzany-kostol . . . . 9,45 hod.
M. Kršteňany . . . . . 10,05 hod.
V. Kršteňany . . . . . 10,20 hod.
Veľké Uherce . . . . . 10,40 hod.
Kolačno . . . . . . . . . 10,55 hod.
Horná Ves. . . . . . . . 11,10 hod.
Radobica . . . . . . . . 11,25 hod.
Oslany-kostol. . . . . . 11,45 hod.
Čereňany-tržnica . . 12,00 hod.
Bystričany . . . . . . . 12,15 hod.

Kamenec p/V . . . . . 12,30 hod.
Zem. Kostoľany . . . 12,45 hod.
Lehota p/V . . . . . . . 13,05 hod.
Koš . . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Sebedražie. . . . . . . 13,35 hod.
Cígeľ . . . . . . . . . . . . 13,50 hod.
V. Lehôtka-hasiči . . 14,10 hod.
Malá Lehôtka-KD . . 14,25 hod.
Hradec-Coop . . . . . . 14,40 hod.
Nitr. Sučany-nám. . 15,10 hod.
Nitrica . . . . . . . . . . 15,25 hod.
Horné Vestenice-KD 15,40 hod.
D. Vestenice-nám. . 15,55 hod.
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0800 500 002

0800 500 502

0800 500 520
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Volič, ktorý má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a v deň 
konania volieb nebude môcť voliť v 
mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný, môže požia-
dať obec svojho trvalého pobytu o 
vydanie hlasovacieho preukazu. 

Obec na základe žiadosti voličovi 
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu 
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu. Hla-
sovací preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne najne-
skôr posledný pracovný deň pred ko-
naním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) 
v úradných hodinách obce. Obec vydá 
hlasovací preukaz bezodkladne. Môže 
tak urobiť aj v listinnej forme a to tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená obci najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 10. 2. 
2020). Má aj ďalšie možnosti - elektro-
nicky (e-mailom),  vo forme elektro-
nickej snímky žiadosti (sken) alebo v 
textovej forme tvoriacej obsah e-mai-
lovej správy tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní pre-
do dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10. 2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na 
svojom webovom sídle elektronickú 
adresu na doručovanie žiadostí. Ak 
obec nemá webové sídlo, zverejní 
elektronickú adresu na doručovanie 
žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo-
ličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, adresu trvalého 
pobytu (obec, ulica, číslo domu), ko-
rešpondenčnú adresu, na ktorú obec 
doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz 
voličovi na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpon-
denčnú adresu, najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle 
hlasovací preukaz na adresu uvedenú 
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“.

Prostredníctvom osoby splno-
mocnenej žiadateľom možno požia-
dať o vydanie hlasovacieho preukazu 
najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 28. 2. 
2020). Ak volič v písomnej žiadosti 
alebo elektronickej žiadosti uvedie, 
že hlasovací preukaz prevezme iná 
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preu-
kazu. Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svo-
jím podpisom.

Voľba mimo trvalého bydliska

» Zdroj: MV SR
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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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!

20% ZĽAVA
na objednávky



PDzel19-48 strana- 7

politická inzercia, služby, zamestnanie prievidzsko
7

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Počuli ste už o foodwaste? Určite áno a pred-
pokladám, že vás trápi rovnako ako mňa. Je však 
otázka potravinového odpadu riešiteľná? Taký 
prístup k jedlu, ako je v súčasnej dobe v Európe, 
tu ešte nikdy predtým nebol. Jedlo sa stalo dostup-
né pre všetkých a môžeme povedať, že ľudí trpia-
cich podvýživou je skutočne minimum. Bohužiaľ,            
v podobe takejto produkcie jedla platíme aj daň           
v obrovskom plytvaní, čo spôsobuje straty na 
energiách, vode či životoch zvierat. 

Ak chceme zabrániť plytvaniu potravinami, 
musíme sa posunúť o krok ďalej. Tým je takzvané 
Poľnohospodárstvo 4.0. Jedná sa o personalizova-
né jedlo. Už teraz je možné v domácich podmien-
kach vyrábať jedlo v takzvaných reaktoroch, do 
ktorých sa vkladá presná energia a zdroje potreb-
né na kultivovanie proteínov, sacharidov a tukov. 
Za pár rokov si budeme vedieť vytvoriť vlastné 
jedlo len z energie a pár elementárnych prvkov 
priamo doma. Vďaka analýze nášho 
tráviaceho ústrojenstva a DNA 
budeme vedieť presnú hmotnosť 
a kvalitu vyrobeného jedla. Tak-
že áno, potravinovému odpadu 
v súčasnosti nevieme zabrániť, 
avšak vieme ho minimalizovať na 
čo najnižšiu úroveň. Preto je 
aj na vás, ako sa v obchode 
budeme správať.

Toto je návod, ako minimalizo-
vať potravinový odpad

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO



PDzel19-48 strana- 8

relax Najčítanejšie regionálne noviny
8


