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„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
NOVÉ V PRIEVIDZI
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www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza 72
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PONÚKAME VÁM 
stavebné práce, maliarske práce, 

sadrokartóny, obkladačské práce, 
pokládka plávajúcich podláh atď.

T: 0910 256 424

13
119

00
16

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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POSKYTUJEME 
ÚVER

T: 0904 526 108
0905 981 345
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

Aj Suché
MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

13
119

04
44

03
119

01
75



PD19-49 strana- 2

právnik radí / reality, služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

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
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Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
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Anna Svítková  0915 780 751
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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.
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IČO: 36252417 
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Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Otázka: Dobrý deň. Jeden pán mi 
sľúbil zohnať poukážky. Bola to iba 
slovná dohoda po tejto dohode som 
mu poslala na číslo účtu 500 EUR. Po-
tvrdenie z banky samozrejme mám, 
ale poukážky ani peniaze nie. Stále 
má výhovorky, ktoré mi posiela cez 
sms. Tie mám tiež uložené. Chcem sa 
spýtať, ako mám postupovať, respek-
tíve či môžem podať trestné oznáme-
nie. Viem ešte o ďalších ľuďoch, ktorí 
naleteli tomuto dotyčnému, ale tí ne-
majú potvrdenie z banky. Dali mu peniaze na ruku. Cca to 
robí spolu 800 EUR.

Odpoveď: Dobrý deň. Trestné oznámenie podať môže-
te, avšak je potrebné dávať pozor na to, aby ste dotyčného 
pána neoznačili ako páchateľa alebo aby ste priamo neu-
vádzali, že spáchal trestný čin. V opačnom prípade, ak by 
sa nepreukázala jeho vina, mohlo by Vám hroziť trestné 
stíhanie pre prečin krivého obvinenia. Každopádne máte aj 
druhú možnosť, a to vymáhanie pohľadávky civilnou ces-
tou prostredníctvom súdneho konania a podania žaloby 
na súd. Pred podaním žaloby je možné skúsiť aj predža-
lobnú výzvu, ktorú dotyčnému pánovi doručíte. 

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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 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 ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, 
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK 

a na telefónnom čísle 046/512 19 35. 13
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 18 m2.
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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
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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

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

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

542 02 25       0908 124 659

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

modelové

rady

ERKADO

-25%
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dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA 

od 108€
laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky

laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky
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SLUŽBY

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim SIMSON, PIONIER, 
MUSTANG,CZ, MOTOCROSS 
aj pokazené. T: 0915 215 
406

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v Han-
dlovej. 0905313616

byty/prenájom 4
» Dám ihneď do prenájmu 
2 izb. byt v Prievidzi aj dl-
hodobo.T: 0919 202 721

domy/predaj 5

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

domácnosť 9
» Predám platňu na peče-
nie oplátok a trubičiek. T: 
0944 297 375

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Predám stroj na výro-
bu vianočných oblátok .T: 
046/381 10 12

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

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

metabolizmu a výživy

Partner 
Wüstenrot
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RelaxZone 
Pedikúra, Masáže, Kozmetika

darčekové poukážky 

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

13
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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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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVA
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Veľká Zimná Súťaž o vecné ceny

RECTOVENAL ACUTE 50g - anorektálny 
gél na hemoroidy

AVENE DERMABSOLU 
remodelačný denný krém 
50ml + AVENE MICELÁRNA 

voda 100ml

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

AKCIOVÉ BALENIE VICHY LIFTACTIV 
COLLAGEN SPECIALIST 50ml + VICHY 
HYDRATAČNÁ MASKA 75ml + VICHY 

TERMÁLNA VODA 39.29€ - IBA U NÁS!

3,07€
6,14€

2,66€
3,55€

Panadol FEMINA 
10 tabliet -  pri 
menštruačných 
bolestiach a kŕčoch

1,57€
3,14€

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR 
VIANOČNÉ BALENIE – 2x 
LIPIKAR BAUME AP+ 
400ml - 
relipidačný telový 
balzám hydratuje 
pokožku a zároveň 
zabraňuje 
podráždeniu 
a svrbeniu 
pokožky + LIPIKAR 
FLUID 200ml 
– hydratačný 
a upokojujúci 
ochranný fluid

29,70€
53,60€

BIODERMA SENSIBIO H2O 
500ml + 500ml - upokojujúca a 
odličovacia micelárna voda

19,18€
26,16€

28,04€
40,04€

VIANOČNÉ BALENIE EUCERIN 
HYALURON-FILLER + 

ELASTICITY denný krém 50ml 
a nočný krém 50ml

APOTHEKE PROKOLLAGEN 
LIFTING creme 20ml 
-  liftingový krém 
s tripel-kolagénom

7,99€

CELASKON 
30tbl -  
vitamín C

1,84€
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119
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Spanie š128x195cm Madlo
+ taburetky 2ks

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

0907 787 089
www.zarpa.sk

CELKOVO LÁTKA/B 1815 1490,- EUR s Poloh.opierkami, 1230,- EUR bez Opierok

Pravno-M20-3BF195/PN-3/-R100/PLYT/PN-1/-2BU132/PN-2/-M37/TAB 13
119

04
89
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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 !

13
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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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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

3
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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!

3
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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!
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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
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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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pán Vladimír Cingel

„Odišiel dobrý človek, 
každý ho mal rád, 

odišiel nám do nenávratna, 
teraz môžeme len spomínať ... “

 Dňa 3. 12. 2019 uplynuli dva smutné roky, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel a otec

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

   
S láskou spomína smútiaca rodina. 

72
119
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Jozef Cmarko.

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

Dňa 4. decembra 2019 uplynulo 
30. rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný

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

  S láskou spomína smútiaca rodina.

72
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Mgr. Jozef Hanuska

„Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu o tých, 
ktorých miloval a ktorí milovali jeho.“

 Dňa 5.decembra 2019 sme si pripomenuli 
10. výročie, čo nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec

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

  Spomína manželka, dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnučka Nelka posiela do nebíčka pusu.

72
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Tomáška Horvátha

„Na kraji cesty anjel stál, ten anjel v očiach slzy mal. 
Vedel, že ťa odnesie a nám tým veľkú bolesť prinesie.
Pozeráme hore k nebesiam, vieme, že si niekde tam. 
Pri tom pohľade si slzy utierame a na teba anjelik, 

s láskou spomíname.“

S bolesťou v srdci si dňa 5.12.2019 
pripomíname 4. výročie od náhlej smrti 

nášho syna, brata, vnuka, synovca, 
bratranca a kamaráta

z Kľačna. 

  S nekonečnou láskou na neho spomína celá rodina. 

13
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Janka Khuebachová, rod. Majdanová. 

 Dňa 15. decembra 2019 uplynie 
20 rokov odvtedy, čo nás navždy 

opustila naša milovaná

 Tí, ktorí ste ju po poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

  Sestry Blažena a Mária a ostatná rodina. 

13
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Odišli ste tíško z nášho života, ale krásne spomienky 
a večná láska v nás stále ostávajú, pretože len ten, 

kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.

Dňa 7.12.2019 si pripomíname 5 rokov, 
čo nás navždy opustil

z Lazian.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina. 

pani Juliana Oboňová

pán Augustín Oboňa

a 12.12.2019 5 rokov, čo nás navždy opustila

pán Peter Pavlíček. 

„Čo drahé nám bolo, krutý osud vzal. 
Čas nezmení našu bolesť, ostanú len spomienky a žiaľ.“

 Dňa 21. novembra 2019 nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, brat, 

švagor, priateľ a známy

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

  S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. 

13
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Jána Pekára

„V ten deň do sĺz smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný. 

Odišiel si v tichosti, bez slova a rozlúčky. 
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa tak radi mali.“

 Dňa 8.12.2019 si pripomíname 20 rokov 
od nečakanej smrti nášho milovaného brata

z Lipníka. 
 

  S láskou spomínajú sestry s rodinami.

13
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Vlastimila Prosa. 

„Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek, 
ktorý odišiel navždy nám bude stále chýbať.“

 Dňa 10.12.2019 uplynie 6 mesiacov 
od smrti

z Prievidze. 
 Navždy bude v našich srdciach. 

  S láskou spomínajú synovia Peter, Martin, vnúčik Peťko a ostatná rodina.
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060

e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:

www.velcon.sk
OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU
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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 5/10, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51313901, Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO: 36252417
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Košice 26. november 2019: Ústavný súd SR dnes 
vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Prievidza proti 
rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave. Spor o 
manažérsku kontrolu nad spoločnosťou Prievidz-
ské tepelné hospodárstvo, a.s. (ďalej len PTH) sa 
vráti na Krajský súd.

 
Mesto Prievidza v ústavnej sťažnosti namietalo, 

že ako väčšinový akcionár nemá reálny dosah na 
riadenie svojej spoločnosti a na konanie predsedu 
predstavenstva, ktorý je nominantom druhého ak-
cionára. Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Po-
láček & Partners k podstate sporu upresňuje: „Pod-
ľa interných predpisov musia za teplárne konať 
zástupca Hornonitrianskych baní Prievidza spolu 
so zástupcom mesta. Cieľom tohto mechanizmu 
je ochrana záujmov a majetku oboch akcionárov. 
Ani jeden z nich nesmie konať tak, aby ohrozoval 
druhého akcionára.“

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková 
uvádza: „Nominant Hornonitrianskych baní Prie-
vidza v predstavenstve PTH v mnohých prípadoch 
nekonal tak, ako to prikazujú stanovy PTH a za 
spoločnosť konal samostatne bez zástupcu mes-
ta ako väčšinového akcionára. Toto konanie vážne 
ohrozuje podnik. Ako väčšinový akcionár sme totiž 
nevedeli, do akých právnych vzťahov PTH vstupuje. 
Pri obrane našich práv sme sa dostali až na Ústav-
ný súd a som veľmi rada, že sme dnes uspeli.“

  
Mesto Prievidza vstúpilo do sporu ešte v roku 

2016. Najprv Okresný súd Bratislava IV rozhodol v 
prospech mesta Prievidza a konštatoval, že zástup-
ca Hornonitrianskych baní nesmie konať za PTH 
sám, ale spolu so zástupcom mesta. Krajský súd 
v Bratislave toto rozhodnutie zamietol. Mesto sa 
preto obrátilo na Ústavný súd, ktorý dnes potvrdil, 
že práva mesta Prievidza boli v konaní na Krajskom 
súde porušené. Spor sa vracia späť na Krajský súd 
do Bratislavy, ktorý je viazaný názorom Ústavného 
súdu.

„Rozhodnutím Ústavného súdu sa otvorila mož-
nosť domáhať sa spravodlivého vyriešenia sporu 
pre Prievidžanov. Od roku 2015 nemá mesto Prie-
vidza potrebnú kontrolu nad tým, ako je podnik 

riadený. Predstavte si situáciu, že presne neviete, 
aké zmluvy uzatvára Vaša spoločnosť. Zdôrazňu-
jem, že pri PTH nehovoríme o žiadnej malej firme. 
Ide o strategického dodávateľa tepla pre mesto 
Prievidza. Je regulovaným subjektom v energetike. 
Má stovky povinností voči regulačným orgánom, 
štátnym orgánom či zmluvným dodávateľským 
partnerom, a tie si musí plniť riadne a podľa záko-
na,“ priblížila primátorka mesta Prievidza Katarína 
Macháčková.

„Rozhodnutie Ústavného súdu má podľa môjho 
názoru zásadný význam aj pre právnu prax. Jasne 
sa totiž vyjadrilo k tomu, ako majú konať osoby 
v riadiacich funkciách obchodných spoločností,“ 
uzavrel Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Po-
láček & Partners.

 Spoločnosť PTH je dodávateľ tepla v meste Prie-
vidza. Väčšinovým akcionárom v spoločnosti PTH je 
mesto Prievidza s 51% podielom. Zvyšných 49 % akcií 
vlastní spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza.

Ústavný súd dal za pravdu mestu Prievidza v spore 
o Prievidzské tepelné hospodárstvo
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
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PRIEVIDZSKO
č. 49 / 6. December 2019 / 23. rOčNÍK

Prichádza už druhá adventná. Far-
bou adventu je fialová. Vyjadruje 
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a 
stuhy na venci by tak mali byť fia-
lové s výnimkou tej tretej v poradí 
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 
je ružová. 

Sviečky sa zapaľujú proti smeru 
hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 
s piatou - bielou sviečkou - uprostred. 
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo-
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú 
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. 
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie-
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, 
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali na-
rodenie Ježiša Krista.

Na druhú adventnú nedeľu je za-
pálená druhá fialová svieca - sviečka 
„betlehemská“, ktorá symbolizuje 
Kristove jasle, príchod Lásky na svet. 
Sviečky sú tiež spojené s menami zod-
povedajúcimi liturgii adventu každú 
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska 
a Máriina sviečka.

Mená sviečok na adventnom 
svietniku s piatimi sviecami:

1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané 
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Iza-
ijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odpo-
rúčané čítanie pri zapálení sviečok Ná-
dej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporú-
čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej, 
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúča-
né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie 
všetkých piatich sviečok po západe 
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení 
sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68-
79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.

Druhá adventná nedeľa sa tiež 
nazývala bronzová. Moderná doba 
nedávnych rokov z troch posledných 
nedieľ pred Štedrým dňom spravila 
nákupné šialenstvo. Advent je však o 
niečom úplne inom.

Symbolika adventu I

» red
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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
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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
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
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SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

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

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

Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša
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Stanovisko Kúpeľov Bojnice 
k prvej časti správy:

Rekonštrukciu treba, ale s rozu-
mom, kanalizáciu z najnižšieho 
miesta na Čajke nie je možné pripojiť 
na miesto určené pánom Lekýrom, 
pretože: 

1. je o 26 cm vyššie, ako je prípojné 
miesto na Čajke, v prílohe predkla-
dáme geologické zameranie, ktoré 
vykonal profesionálny geológ.

2. kanalizácia prebieha v najkritic-
kejšom mieste 11,5 m pod úrovňou 
terénu a pritom v tomto 

mieste vystupuje zo zeme skalné 
bralo. Vŕtať do skaly pre naše potre-
by nie je možné.

3. na 200 m úseku by bolo potrebné 
3 kanalizačné šachty a tieto hĺbiť do 
hĺbky cca 5-11,5 m je takmer nemož-
né.

K druhej časti správy 
parkovaniu sa vyjadríme 
v budúcom čísle.

Takže pán Lekýr, ako predseda sta-
vebnej komisie a človek technicky 
vzdelaný by ste mali rozmýšľať s rozu-
mom. (Voda hore brehom netečie!!!)
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  Kúpele Bojnice 
informujú 

platená inzercia
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Geo zameranie 
kanalizácie

platená inzercia
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Vianočný punč nás dokáže prí-
jemne zahriať počas potuliek po 
vianočných trhoch, kde si ho zvyk-
neme vychutnávať v spoločnosti 
blízkych či priateľov. Pripraviť si 
ho však môžeme aj doma a stráviť 
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

Z čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra-

vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody, 
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr-
dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk-
ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky 
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo-
ňavé koreniny, akými sú škorica, badian, 
vanilka, kardamón či klinčeky.

Vianočný punč
Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml 
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava 
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs-
tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov, 
na kúsky pokrájané jablká, čerešne, 
maliny

Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri-
dáme cukor a varíme, kým sa cukor 
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme 
červené víno a rum. Zahrievame, až 
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si 
do pohárov nakrájame jablká, pridáme 

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pri-
pravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml 
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z po-
lovice pomaranča, šťava z polovice cit-
róna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor, 
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaran-
če, 2 jablká

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 
necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a 
cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťa-
vu z pomaranča a citróna, klinčeky a 
škoricu. Prilejeme červené víno a rum. 
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute 
spojili. Medzitým si do pohárov nakrá-
jame jablká a pomaranč. Punč pred 
podávaním zohrejeme a nalejeme do 
pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč s likérom
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava 
z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml 
griotka (čerešňový alebo višňový likér), 
100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 
klinčekov, jahody, višne alebo čerešne 
(sterilizované)

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 

necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj 
a cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu 
z citróna, klinčeky a škoricu. Prileje-
me červené víno. Necháme chvíľku 
postáť, aby sa chute spojili, pridáme 
ovocie aj so šťavou a na záver prileje-
me likér a rum. Punč pred podávaním 
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč
Suroviny: 250 ml pomarančový džús 

alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500 
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva 
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá 
škorica

Postup: Do hrnca nalejeme pomaran-
čový a jablkový džús (alebo šťavu), 
pridáme na kúsky nakrájané jablko a 
plátky pomarančov. Dolejeme vodou. 
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a 
varíme 25 minút.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavý horúci nápoj na zahriatie 

Vianočný punč štyrikrát inak

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.                        foto autor ManuErzi pixabay

Červená repa alebo cvikla bola v 
škôlkárskych časoch neoddeliteľ-
nou súčasťou jedálnička. Lenže – v 
pamäti nám zostal iba nechutný ob-
raz rozmočeného červeného chleba s 
akousi nastrúhanou kašou navrchu.

Začnime od konca – viete, aká skve-
lá je strúhaná či na drobné kocky krá-
janá cvikla s nastrúhaným chrenom? 
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke 
- červená repa sa v našej kuchyni ne-
vyskytuje práve často. Pritom by sme ju 
pre jej zázračné účinky mali jesť denne. 
Po správnej úprave je veľmi chutná a 
predovšetkým zdravá zelenina.

Červená repa obsahuje dôležité 
minerálne látky ako draslík, horčík, 
železo, jód, mangán, zinok a má aj vy-
soký obsah vitamínov C a E.

- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje 
stenu vlásočníc.

denne ).

-
bu žlče.

-
relióze a kliešťovej encefalitíde.

-
ne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.

sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).

a nechtom.

Pozor, u diabetikov môže nepriazni-
vo ovplyvniť pri nadmernej konzumá-
cii hladinu krvného cukru.

Šťava sa odporúča ako prevencia a 
súčasť liečby rakovinového bujnenia, 
rovnako tak aj na obdobie rekonvales-
cencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až 
tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako 
prevencia. 

Červená repa je plná kyseliny lis-

percent odporúčanej dennej dávky ), 
ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy, 
pretože pomáha eliminovať vrodené 
vady a podporuje správny vývoj mozgu 
ešte nenarodených detí.

Jedzte hlavne surovú repu alebo z 

obsah užitočných látok.

Červená repa - cvikla

» red
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To aké jedlá servírujeme na šted-
rovečerný stôl častokrát závisí od 
toho, z ktorej časti Slovenska po-
chádzame. Každý región má svoje 
špecifiká a dokonca i každá rodi-
na má svoje obľúbené vianočné 
menu, ktoré sa dedí z matky na 
dcéru. Čo však na štedrovečernom 
stole zvyčajne nesmie chýbať sú 
oblátky s medom, kapustnica na 
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová, 
hubová či rybacia polievka. Hlav-
ným chodom sú prevažne rôzne 
druhy rýb a zemiakový šalát. Pri-
nášame vám zopár receptov, ne-
cháte sa inšpirovať?

Vianočná kapustnica
Suroviny: 400 g bravčového mäsa 
(môže byť pliecko), 150 g údeného 
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej 
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mle-
tá červená paprika, sušené huby (hrsť), 
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo-
tana, chlieb

Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri-
dáme papriku a na kocky pokrájané 
mäso. Popražíme, podlejeme vodou a 
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú 
kapustu, sušené huby, sušené slivky, 
celé klobásy a na kocky nakrájané úde-
né mäso. Soľ a korenie pridáme podľa 
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy-
berieme klobásy. Nakrájame ich na ko-
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, 
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko-
vou smotanou. Kapustnicu podávame 
s chlebom.

Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde-
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď 
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú 
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka-
pustnice.

Vianočná krémová 
hubová polievka

Suroviny: Dve hrste sušených húb, 

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3 
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot 
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horú-
cou vodou a necháme ich aspoň hodin-
ku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime 
olej, pridáme najemno nasekanú cibu-
ľu a opečieme dosklovita. Pridáme na 
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všet-
ko spolu krátko opražíme a zalejeme 
vodou, v ktorej sme namáčali huby a 
dolejeme ešte vodou do požadovaného 
objemu. Privedieme k varu a varíme asi 
20 minút. Vmiešame smotanu a varí-
me, kým polievka trochu nezhustne. 
Potom časť húb odoberiem a zvyšok 
polievky rozmixujeme. Dochutíme so-
ľou a podľa chuti aj octom. Hubovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 
odloženými hubami, lyžičkou smotany 
a bylinkami.

Vianočná šošovicová polievka
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrs-
te sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5 
zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ, 
250 ml smotany na varenie, 1 PL hlad-
kej múky, pochúťková smotana, ocot 
podľa chuti (nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby namočíme pri-
bližne na hodinu do horúcej vody tak, 
aby boli zaliate. Šošovicu v miske pre-
pláchneme vodou, vložíme do hrnca 
a zalejeme ju približne dvojnásobným 
množstvom vody. Pridáme namoče-
né huby, soľ, 2 bobkové listy a všet-
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica 
takmer mäkká, pridáme na malé kocky 
nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď 
je všetko uvarené domäkka, vyberieme 
z polievky bobkový list. Zo smotany na 
varenie a hladkej múky si pripravíme 
zátrepku a vmiešame ju do polievky. 
Miešame, kým polievka nezačne zľah-
ka vrieť. Na záver polievku podľa potre-
by dochutíme octom. Šošovicovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 

kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát
Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A), 
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizova-
ný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných 
uhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup: Zemiaky umyjeme a varíme 
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. 
Kontrolujeme vidličkou, aby sa neroz-
varili. Necháme mierne vychladnúť a 
ešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme 
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. 
Mrkvu očistíme, nakrájame na men-
šie kocky a uvaríme v osolenej vode 
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrob-
no. Hrášok scedíme, nálev nebudeme 
potrebovať. Do veľkej misky dáme vy-
chladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, 
všetko nakrájané na kocky. Pridáme 
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko-
reníme a opatrne premiešame. Na zá-
ver zľahka vmiešame majonézu.

Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô-
žete majonézu nahradiť kvalitným 
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí 
výborne. Ak nemáte na tento experi-
ment odvahu, pripravte si ho len men-
šie množstvo na skúšku či degustáciu. 
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby 
ešte pred pridaním majonézy, pridajte 
biely jogurt a ochutnajte.

Tradičný vianočný 
vyprážaný kapor

Suroviny: 1 kapor, hladká múka, strú-
hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ

Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis-
teného. Pred prípravou ho osušíme, 
nakrájame na podkovičky, posolíme a 
necháme stáť 15 minút. Potom kapra 
obalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré 
sme rozšľahali v mlieku a napokon v 
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z 

oboch strán v dostatočnom množstve 
oleja.

Vianočný kapor na cesnaku
Suroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesna-

ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele ko-
renie, olej

Postup: Očisteného kapra umyjeme 
a nakrájame na podkovičky, osolíme, 
okoreníme, potrieme roztlačeným ces-
nakom. Na panvici zohrejeme olej a 
kapra z oboch strán opražíme. Podleje-
me vodou a podusíme. Šťavu necháme 
vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred 
podávaním ho pokvapkáme citrónovou 
šťavou.

Pečený losos s bylinkami
Suroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rast-

linného oleja, soľ, kajenské korenie, 
mleté čierne korenie, tymian, citrónová 
šťava, papier na pečenie

Postup: Najskôr si pripravíme mari-
nádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky 
soli a korenia. Lososa nakrájame na jed-
notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou 
šťavou, potrieme pripravenou mariná-
dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej 
teplote. Lososa potom vložíme kožou 
nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme 
z každej strany približne 2 minúty a pre-
ložíme opäť kožou nadol na plech vylo-
žený papierom na pečenie a dáme na 10 
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradič-
ný vianočný zemiakový šalát, môžete 
pečeného lososa podávať s grilovanou 
zeleninou, prípadne so zeleninovým 
šalátom preliatym zálievkou, ktorú 
pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek 
dijonskej horčice, jednej lyžičky trstino-
vého cukru, troch lyžíc extra panenské-
ho olivového oleja, šťavy z jedného cit-
róna, soli a mletého čierneho korenia.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl

Vianočná hubová polievka.                                                            foto autor Zozz pixabay

Pečený losos.                                                                                           foto autor cattalin pixabay
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Málokto si dokáže nákupy potravín 
plánovať tak, aby nepotreboval ich 
domáci „medzisklad“. V modernej 
dobe sa frekvencia nákupov znižuje, 
šetrí to čas i financie. 

A tak prichádza na rad ukladanie a 
skladovanie. Poznáme tri najrozšírenej-
šie možnosti (ak nerátame pivnicu, ktorá 
je čorz viac zriedkavejšia) – skladovanie 
v komore, v chladničke a v mrazničke.

Začíname v komore
Nikdy z nej nespravte skladisko nepo-

trebného. Raz za čas jej obsah preberte a 
doplňte. Vráťte sa  k dobrým a osvedče-
ným zvykom našich predkov a nákupy a 
varenie si začnite plánovať. Nechoďte na 
nákup, až „keď nie je z čoho“. Zamerajte 
sa na nákup veľkých balení potravín, a 
to predovšetkým kvôli ich ekonomickej 
výhodnosti. 

Chlieb je vhodné zabaliť do látko-
vej utierky a skladovať ho v chlebníku 
pri bežnej izbovej teplote. Vo vrecúšku 
z plastu nemôže dýchať, tam by ľahko 
splesnivel, do chladničky nepatrí už 
vôbec. Vo vrecúšku z papiera rýchlo vy-
sychá.

Rožky naopak môžete do nejakej 

dózy alebo vrecúška uzavrieť. V utierke 
by stvrdli, rovnako ako na voľnom vzdu-
chu.

Sypké a suché potraviny, ktoré ľah-
ko pohlcujú vlhkosť (múka, soľ a cukor, 
čaj a káva, rôzne sušienky a čokolády, 
cereálie, korenie, strukoviny, ryža, do-
chucovadlá alebo cestoviny), by ste mali 
rozdeliť do uzatvárateľných dóz. Doká-
žete nimi nielen zabrániť prenikaniu 
vlhkosti, ale oddelíte aj pachy. A zároveň 
ich ochránite proti prípadným nepríjem-
ných biologickým konzumentom.

Cesnak a cibuľa sú výnimkami v 
zelenine, pretože do chladničky nepat-
ria. Nájdite pre ne nejaké tmavé miesto 
v komore a nechajte ich dýchať, aby ne-
navlhli.

Drobný tip na záver „komorových“ 
rád – šupky z citrusových plodov nevy-
hadzujte, rozložte ich voľne po policiach 
v komore. Aj keď uschnú, budú spoľah-
livou ochranou proti prípadnému „špaj-
zovému hmyzu“.

A ešte čosi. Komora by mala byť tma-
vá, vetrateľná a chladnejšia ako bežné 
bytové priestory.

Pravidlá skladovania potravín
(komora)

» red

Ľahostajnosť zabíja a ničí. Ľudia okolo 
nás predávajú drogy, znečisťujú prí-
rodu alebo kradnú a my sa tvárime, 
že to nevidíme. A otvárame dvere zlu. 

Niektorí ľudia protestujú proti obrov-
skej korupcii a vláde mafie v našej krajine 
a väčšina sa na nich ľahostajne pozerá. 
Máme tisíce úradníkov, ktorých agen-
dou sú drogovo závislí, ľudia bez stre-
chy nad hlavou, alebo iné skupiny ľudí, 
ktoré potrebujú pomoc. Dostávajú plat, 
rozprávajú múdre reči a spisujú analýzy. 
Tých, ktorým majú pomáhať považujú za 
položky, čísla, objekty, na ktoré dostá-
vajú dotácie. Keď sa stane niečo vážne, 
iba opakujú, že postupovali štandardne. 
Slová feťák, bezdomovec alebo migrant 
dnes v mnohých ľuďoch evokujú skupiny 
ľudí, pred ktorými by sme sa mali chrá-
niť, postaviť okolo nich plot a izolovať ich. 
V skutočnosti sú to veľmi trpiaci ľudia. 

Matka Tereza nikdy nestála o slávu 
tohto sveta. Táto malá a Veľká žena ke-
dysi povedala: „Ďakujem Bohu za jeho 
veľkú lásku, ktorá nás zhromaždila. Je-
žiš nám priniesol dobrú zvesť o tom, že 
náš Boh miluje a chce, aby sme milovali 
jeden druhého, ako nás on miloval, aby 
nám uľahčil vzájomnú lásku. Ježiš hovo-
rí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 

mojich najmenších bratov, mne ste urobi-
li. Keď niečo dávate v mojom mene, mne 
to dávate. Keď prijímate dieťa v mojom 
mene, mňa prijímate…”

Nie každý je obdarený tým aby robil 
skutky ako Matka Tereza, Vladko Maslák 
alebo Vladko Krčméry. Prvým krokom 
však môže byť prekonanie ľahostajnosti, 
citlivosť k tomu, čo sa deje okolo nás. Nie 
je dobré, ak ľahostajne prejdeme okolo 
neporiadku v dielni, ignorujeme porušo-
vanie dohodnutých pravidiel, neplnenie 
sľubov. A čudujeme sa, že upadá kultúra 
a morálka.

Ak chceme, aby bol svet lepší, musí-
me prekonať ľahostajnosť, apatiu a pasi-
vitu. A skloniť sa k človeku, ktorý nemôže 
vstať. Tak ako nás k tomu pozýva Matka 
Tereza, keď hovorí: „Lebo som bol hlad-
ný a dali ste mi jesť. Hlad nie je len hlad 
po chlebe. Je to hlad po 
láske. Bol som pocest-
ný a pritúlili ste ma. 
Byť bez domova zna-
mená nielen byť bez 
domu z tehál, ale byť 
osamelý, nechcený, 
nemilovaný.“

Ľahostajní

» Ján Košturiak
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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

Posledné tohtoročné 
vydanie vychádza 

20.12.2019
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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 €

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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králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, 
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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. 2020
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.

14 1715

www.facebook.com/
Prievidzskosk

Najčítanejšie 
regionálne noviny

Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša
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Šikana je spôsob správania, ktorý 
umožňuje fyzickým a psychickým 
týraním druhých získať nad nimi po-
cit prevahy, moci, určitej výhody. Pre 
šikanovanie je typický nepomer síl 
medzi páchateľom a obeťou a častá 
pasivita a bezmocnosť obete. 

Šikanované sú spravidla osoby slabšie, 
menej informované či akokoľvek výraz-
nejšie odlišné. Prostriedkom šikanovania 
môže byť násilie, ponižovanie, urážky, 
posmievanie, ale aj niečo menej nápadné 
ako napríklad ignorovanie, schválnosti 
alebo preťažovanie prácou. Pravidelné 
šikanovanie je nebezpečný sociálno pa-
tologický jav, pri ktorom je obmedzovaná 
osobná sloboda rozhodovania, je ponižo-
vaná ľudská dôstojnosť a česť.

Ďalším z motívov je túžba po moci, 
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento 
motív je silný z určitého dôvodu, predpo-
kladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme 
čo chceme, uspokojí to naše potreby, spl-
ní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže 
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa člo-
vek cíti dobre v prípade, že môže niekoho 
ovládať. 

Ďalším je motív krutosti. Ide o 
ľudí, ktorým pôsobí potešenie, že môžu 
druhému ubližovať, keď ho vidia trpieť. 
Psychoanalytici zistili, že niečo takéto sa 
nachádza vo väčšine ľudí a nie je ťažké to 
v nás prebudiť. Pri šikanovaní zohráva 
významnú úlohu aj zvedavosť. Niekto-

rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý 
človek správať v bolesti, strachu, poní-
žení. Človek je v takejto situácii úplne 
obnažený a je možné odhaliť všetky jeho 
tajomstvá, pričom tie by sa z morálneho 
hľadiska mali rešpektovať. S spolu s me-
tódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba 
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch. 
Niektorých agresorov vedie k šikanova-
niu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť 
nejaké vzrušenie.

Aj preto je dôležité uvedomiť si, že ši-
kanovanie vonkoncom nie je iba problém 
detských kolektívov. Je doslova obľúbené 
v prostredí málo odborne zdatných ma-
nažérov či dokonca, iba niekým dosade-
ných na nejaké dobre platené miesta.

„Skryté šikanovanie“ sa vzťahuje na 
akcie vykonané za chrbtom postihnutej 
osoby. Účelom je zničiť povesť tejto osoby 
alebo spôsobiť jej poníženie. 

Šikanovanie 
– prehliadaný jav v spoločnosti

» red

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

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

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

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

trvalý pobyt v SR),

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

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

Voľte aj zo zahraničia

» red

Nie dva deci, ale dve deci.
Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

Slovenčina naša
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Minulý týždeň sme boli svedkami ďalšej šo-
kujúcej informácie. Bola publikovaná obrazovo-
zvuková nahrávka z roku 2009, na ktorej vtedajší 
minister fi nancií (nominant Smer-SD) v kancelá-
rií generálneho prokurátora hovorí o tom, ako 
sa koaličný partner, strana SNS a jej predseda, 
nepodelil so stranou Smer o 1 miliardu SKK (cca. 
30 mil. eur) zo zisku z „biznisu“, na ktorom mal 
zarobiť 2 miliardy SKK z predaja emisných kvót. 
Táto suma je pre bežného človeka úplne nepred-
staviteľná. O čo vlastne išlo? Každý štát má tzv. 
národnú kvótu emisií, ktorá určuje, koľko splo-
dín môžu fi rmy v krajine vyprodukovať. Sloven-
sko vyprodukovalo splodín menej, preto mohlo 
predať 15 miliónov ton emisií. Ministerstvo život-
ného prostredia ich pod vedením nominanta SNS 
predalo pod cenu schránkovej fi rme Interblue 
Group za cenu 5,05 EUR za tonu. Tá ich násled-
ne predala obratom Japoncom, na čom okamžite 
zarobila spomínanú sumu. Zisk z tohto obchodu 
mal skončiť v štátnom rozpočte a byť prerozdele-
ný do rezortov, ktoré sú dlhodobo podfi nancova-
né, čo sa negatívne odzrkadľuje vo 
všetkých oblastiach spoločenské-
ho života. Toto je vizitka 12- ročnej 
sociálnej vlády Smer-u. Zmena je 
nevyhnutná, Slovensko ju veľmi 
potrebuje.

Zmena je nevyhnutná

Vladislav Krasický
okresný predseda SaS v PN

Zdravý rozum je 
najlepší recept

predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,

jablkového
a slivkového kvasu

Vtipy 
týždňa

» Prosím ťa, to čo bol za 
nápad kupovať teraz bab-
ke plavky? 
Mama, ale veď si predsa 
hovorila že bude babie 
leto.

» Prečo sa Janko Hraško 
nekúpe? 
Lebo by vyklíčil.

» Bože dnes som taký 
hladný, asi si idem niečo 
naliať.

» Toto je účet za obed, 
- pýta sa hosť čašníka, 
- alebo mi chcete predať 
reštauráciu?

» Napísané v jednej krč-
me: 
Nesťažujte sa na našu 
kávu ... i vy raz budete 
slabí a studení! Nechutní 
už ste.

» Nahnevaný učiteľ vyletí 
z triedy a mrmle si popod 
nos: 
Ako malý chlapec som pá-
sol dobytok a dnes, na sta-
ré kolená, ho musím učiť! 

» Roboty sa netreba báť, 
hlavne keď ju robia druhí.

» Dnes mám toľko práce, 
že sa k nej ani nedosta-
nem.

» Na začiatku kariéry tre-
ba preraziť ... konkurentom 
čeľusť.

» Urazil všetkých aj všet-
ko. Dokonca i slušný kus 
cesty.

» Nielen baba Jaga si žije 
na veľkej nohe.

» Mnohí žijú v doživotnom 
odlúčení - od rozumu.

» Status chlapca na 
Facebooku: „Máme matiku 
a nudím sa :/“ 
Komentár od učiteľa: „Poď 
k tabuli, Jožo!“
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