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Smutné časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po viac ako 35 ročnej praxi vo 
svete médií asi prvý raz verejne 
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac 
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa-
mäti zážitkov z detstva zafixované 
pod heslom Sigord, Solivar a fajn 
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných 
mladých, mesto dobrých srdečných 
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti. 
Som smutný.

Myslím však aj na psí útulok v 
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej 
obety – životov troch žien, ktoré zapla-
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. 
Aj z toho som smutný. A o nič menej z 
tragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo 
a je v týchto časoch. Vnímam však po-
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných 
a schopných pomáhať, darovať to, čo 
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú 
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. 
To ten smútok trochu vyvažuje.

Na druhej strane - sú medzi nami 
aj takí, ktorí myslia iba na seba, na 
svoju moc, postavenie, majetok, na to, 
aby toho mali čo najviac, napriek cti, 
napriek zákonu, napriek všetkému a 
všetkým. To už sa osobný smútok mení 
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam 

nehanebne nám odkazujú – „voľte 
nás, my budeme odteraz iní, zabudni-
te na minulosť, žijeme prítomnosťou a 
budúcnosťou“. A mávajú heslami o no-
vom smere ako dôstojný otec v chráme 
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého 
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odo-
vzdávajú obete. Ľudských tragédií ako-
si neubúda a dôvodov na radosť a po-
kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi 
to býva v smutných časoch. Advent by 
predsa nemal byť smutný, ale pokojný 
a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré. 
Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolá-
va nepozornosť a tá zas a opäť iba ne-
šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho 
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Všetkým pozostalým, priateľom aj 
príbuzným obetí nešťastí na 
Slovensku, vyjadrujeme 
z nášho vydavateľstva 
úprimnú sústrasť a vy-
prosujeme dostatok síl. 
Váš smútok zdieľame s 
vami.
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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www.penzionzefir.sk

PENZION

ZEFIR
BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189
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POSKYTUJEME 
PÔŽIČKY

od 200€ do 800€

T: 0904 526 108
0905 981 345

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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PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
  

 

 

T: 0917 850 767

MÄKKÉ, TVRDÉ - S DOVOZOM 
dĺžky 25, 30, 33 ,40, 50 cm 

PREDAJ BRIKIET "RUF"
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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)

Inštitút výkonu rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých predstavuje vážny 
a výrazný zásah do práv rodičov a ma-
loletých detí. 

Výkon rozhodnutia vo veciach ma-
loletých je upravený v  Civilnom mi-
mosporovom poriadku a vo vyhláške, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
výkonu rozhodnutia vo veciach malo-
letých. Výkon rozhodnutia je postup, 
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne 
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto 
konanie možno začať dvoma spôsob-
mi, a  to na návrh alebo i  bez návrhu. 
Predpokladom na začatie vykonáva-
cieho konania vo veciach maloletých 
je existencia právoplatného a vykoná-
vateľného rozhodnutia. Miestne prís-
lušným súdom na rozhodovanie je súd, 
v obvode ktorého má maloletý bydlis-
ko, čiže všeobecný súd dieťaťa. 

Miestna príslušnosť súdu môže byť 
prenesená aj na iný súd, ale len v prí-
pade ak je to v  záujme maloletého. 
Účastníkom konania je presne záko-
nom vymedzený okruh osôb, ktorými 
sú maloleté dieťa, prípadne deti, po-
vinný a oprávnený. V návrhu musí byť 
označený oprávnený a musí sa uviesť 
taktiež aj osoba povinného, ktorá ne-
rešpektuje rozhodnutie súdu. V  kona-
niach, v ktorých je maloleté dieťa účast-
níkom, sú súdy povinné zisťovať názor 
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne 
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú 
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje 
existenciu ospravedlniteľných dôvo-
dov neplnenia rozhodnutia zo strany 
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody 
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťo-
vaním názoru maloletého a súčinnos-
ťou orgánu sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu 
je pôsobiť na povinného, oprávneného 
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej 
dohode. 

Po preskúmaní dôvodov nepodro-
bovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí, 
či vydá uznesenie o nariadení výkonu 
rozhodnutia, alebo návrh na nariade-
nie výkonu rozhodnutia zamietne. V 
danej veci rozhoduje súd uznesením. 
V prípade vydania uznesenia o naria-
dení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje 
sa jeho doručenie povinnému, ale je 
vykonateľné okamžite jeho vydaním. 
Súd môže následne vykonať úkony 
a  opatrenia mediačného a  zmierova-
cieho charakteru. Z toho vyplýva, že po 
vydaní uznesenia o nariadení výkonu 
rozhodnutia a súčasne s vydaním toh-
to uznesenia  môže súd smerovať svoje 
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému 
splneniu povinnosti. 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Poradňa zo samosprávy. 
Dobrý deň, neznáme auto stojí už asi mesiac pred 

našou bytovkou. Auto už má rozbité bočné sklo, prosím 
môžem žiadať obec o odstránenie vraku, nakoľko maji-
teľ asi nie je známy, do auta chodia deti, je to tam ne-
bezpečné.

Dobrý deň, prípady sú veľmi individuálne. Rozlišujú 
sa situácie, kedy je majiteľ vozidla známy alebo či je 
auto s ŠPZ alebo bez. Platí však pravidlo, že držitelia 
vozidla sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady od-
stránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje ale-
bo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický 
vzhľad obce. Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti 
nesplní, obec vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 
dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva 
odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ 
vozidla nevykoná nápravu, obec odstráni a následne 
umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko. Náklady 
s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. 
Niektoré mestá majú schválené nariadenia, podľa kto-
rých ak vozidlo stojí na jednom mieste bez pohybu viac 
ako 30 dní, považuje túto situáciu za osobitné užívanie 
verejného priestranstva - trvalé 
parkovanie vozidla. Majiteľ v 
takomto prípade má povinnosť 
oznámiť mestu takého užívanie 
verejného priestranstva a platiť 
za jeho užívanie daň. 

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

Svoje otázky smerujte 
na michaldureje@gmail.com

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 09.12.2019  - 13.01.2020 (15,00 hod.).
Predmet súťaže:
Stavby: súp. č. 1677 – prevádzková budova - záhradníctvo postavená na pozemku parcela 
 C-KN č. 1863/3
 súp. č. 1676 – skleníky - záhradníctvo postavená na pozemku parcela C-KN č. 1863/2
Pozemky: parcela C-KN č. 1863/2 – zastavaná plocha o výmere 1264 m2

 parcela C-KN č. 1863/3 – zastavaná plocha o výmere 425 m2

Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 55 227,46€

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na 
www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.
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Predajňa TEXTILU A OBUVI VANNGOC

je presťahovaná 
na novú adresu 

Bojnická cesta 33 
v Prievidzi.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VÝHODNÉ NÁKUPY!

13
119

04
66

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,

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

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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auto-moto/predaj 1
» Predám FORD TRANZIT 
r.v.1990 pojazdný, emisia do 
2021. s 10 ks disky. 600 €. príp. 
na súčiastky. T: 0944 589 022

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- DOHODA ISTÁ. T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Súrne kúpim byt v Handlovej. 
T: 0905 313 616
» Predám 3-izbový byt v Prie-
vidzi, sídlisko Necpaly, osobné 
vlastníctvo, výmera 72 m2, mu-
rované jadro, plávajúce podlahy, 
ostatné povôdný stav, čiastočne 
zariadený. Byt je voľný ihneď. 
Cena dohodou. T: 0949 191 388

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

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 0908 
532 682
» Predám sklolaminátové žum-
py o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 €. Do-
veziem, osadím, vykonám aj tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Odkúpim mince, bankovky, 
vyznamenania, pohľadnice a 
iné. T: 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

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    

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    

V školách sa často hovorí o chorob-
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. 

Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko 
šíria rôzne bacily. Je to prakticky ne-
odstrániteľný problém. Jednak rodičia 
kvôli svojej práci posielajú do školy 
deti s chorobou, jednak môže byť žiak 
nositeľom choroby bez vonkajších 
znakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu 
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre-
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša 
vyučovanie, keďže škola musí suplovať 
za chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá-
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne 
sa opakuje tento problém v jesennom či 
v predvianočnom čase.

Žiakom môžu do určeného počtu 
dní napísať ospravedlnenky rodičia. 
Aj z dôvodu choroby. Takáto možnosť 
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj 
lekárske ospravedlnenia, ktoré nie je 
zložité dostať. Neraz som počul a zažil 
prípady, keď bolo zneužité lekárske 
ospravedlnenie aj zamestnancami ško-
ly, čo sa však nedá preukázať. Rovnako 
počúvame aj o rôznych zneužívaniach 
lekárov pri marení súdnych procesov 
alebo pri problémoch na pracovisku: 
„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má 
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave-
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ 
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, 
že lekár neraz dá potvrdenie iba za náv-
števu ambulancie, neraz udelí práce-
neschopnosť pre triviálny problém, ba 

na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda 
dieru v systéme, keď si môže zamest-
nanec z rôznych pokútnych dôvodov 
„vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripi-
sujem vinu iba lekárom, lebo tí by ris-
kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy 
pacienta. Čo ak by bol  naozaj chorý? 

Isté je, že zamestnávateľ nemá na 
rozdiel od súdov možnosti zisťovať sku-
točné príčiny chýbania. V školách je to 
o to citlivejšie, že časté suplovanie je 
finančne nákladné, narúša výchovno-
-vzdelávací proces, ba preťažuje suplu-
júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú 
časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si 
navyknú na voľnejší režim počas čas-
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v 
učive, ktoré sa v návaloch a bez dôklad-
nej fixácie doberá po príchode chýbajú-
ceho učiteľa. 

Najlepšie je byť zdravý a nepokú-
šať choroby vyhováraním sa na ne. 
Isté však je, že v súčasných poveter-
nostných výkyvoch sa choroby budú 
vyskytovať. Preto by mal jestvovať ne-
jaký spôsob eliminácie zneužívania le-
károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako 
kompenzovať opodstatnené chýbania 
učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô-
sledky na výchovno-vzdelávací proces, 
za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý 
však nemá možnosti urobiť opatrenia, 
ktoré by predchádzali škodám z časté-
ho, aj odôvodneného, chýbania. 

Lekárske ospravedlnenky

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

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk

13
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163

72
119

00
11

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

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

13
119

00
12

GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

13
119

04
77

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)

13
119

00
10
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NOVÉ V PRIEVIDZI

 redaj
 ný

    ný servis 

 

www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza 72

119
03

27

72
119

03
26

 

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Veľká Zimná Súťaž o vecné ceny

BIODERMA ABC DERM - čistiace obrúsky 60ks VICHY pri nákupe 
make-upu z radu 
DERMABLEND, 
MINERALBLEND 
alebo LIFTACTIV 
FLEXILIFT DARČEK 
tyčinka na pery 
NATURALBLEND

KLORANE BEBE DVOJBALENIE 
- Jemný umývací gél na telo a vlasy s 
upokojujúcim výťažkom z nechtíka získaným z 
kvetov pestovaných BIO. Je bohatý na hydratačné 
látky, má jemnú a relaxačnú vôňu a jemne umýva. 
Koža je chránená pred vysúšaním a vlásky sa ľahko 
rozčesávajú.

    
  
   
   
  
     

LA ROCHE- POSAY 2+1 ZADARMO - 
pri produktoch TOLERIANE ULTRA FLUID, TOLERIANE 
ULTRA Nočný, TOLERIANE 
make-up odtieň 11,13, 
CICAPLAST krém na ruky, 
HYDRAPHASE INTENSE 
SÉRUM, HYDRAPHASE 
INTENSE UV ľahká 
textúra a LIPIKAR 
SYNDET AP+ 400ml

AVENE Micelárna voda 
500ml + 500ml 

VICHY pri nákupe vybraných 
denných krémov z radu IDEALIA, 
LIFTACTIV, NEOVADIOL, SLOW AGE a 

AQUALIA nočný DARČEK 
HYDRATAČNÁ MASKA 75ml 

DUCRAY 
ANAPHASE 
DVOJBALENIE 
- Šampón Anaphase 
je ideálna doplnková 
starostlivosť pri 
vypadávaní vlasov. 
Obsahuje komplex 
vitamínov. Vhodný pre 
každodenné 
používanie. 
Bioodbúrateľné 
zloženie

20,39€

2,53€
5,06€

APOTHEKE VIANOČNÝ 
LIFTINGOVÝ BALÍČEK 
- Liftingové Sérum 50ml 
+ Liftingový krém s tripel
-kolagénom 30ml

25,23€
26,56€

16,90€ 22,77€

13
119

00
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 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

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

542 02 25       0908 124 659

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

modelové

rady

ERKADO

-25%

13
119

00
58

 

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

72
119

03
25
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pán Ľubomír Cagáň

„Odišiel dobrý človek, 
každý ho mal rád, 

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

 Dňa 11.12.2019 sme si pripomenuli 1. smutný 
rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, 

starký a prastarký

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

  Manželka a deti s rodinami. 

13
119

04
97

Mária Gatialová.

„Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva.“

 Dňa 18.12. 2019 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

mamina a stará mama

Venujte jej prosím, tichú spomienku.

   S láskou syn Anton a dcéra Jarka s rodinou.

72
118

04
57

pán Jozef Hruška.

„Kto bol milovaný, neodchádza ...“

 Dňa 8. decembra 2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, dedo, pradedo a priateľ

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

  Smútiaca rodina.

72
119

03
22

pán Ivo Jaurys.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

 Dňa 18.12.2019 si pripomíname 10. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný syn, 

brat, otec a švagor

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

  Smútiaca rodina. 

13
119

04
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IVAN KOCKA.

„Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok ti vrúcne priať

a s láskou v srdciach na teba spomínať.“

 Dňa 14.12.2019 si pripomíname 3. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš manžel, 

otec a deduško

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

  S láskou spomíname.

72
119

03
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Peter Ondrejka.

Dňa 17.12.2019 uplynú už 3 roky,
čo nás nečakane opustil náš manžel,

otec, dedko a pradedko

 Prosíme všetkých príbuzných a známych,
aby mu spolu s nami venovali tichú spomienku.

  Smútiaca rodina.

13
119
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Mária ŠIMKOVÁ

„Ten čas plynie veľmi rýchlo. Človek odišiel, 
ale všetko krásne, čo nám dal, ostane v nás.“

 Dňa 13.12.2019 je to neskutočných 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

mamička a stará mama pani

z Novák. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

   Deti s rodinami.

13
119

04
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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
119

04
72
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Nie guličkové 
pero, ale guľôčkové pero.

Slovenčina naša

 pani Oľga Görögová rod. Vidová

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

 Dňa 18. decembra 2019 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, 

mamina a starká

zo Zemianskych Kostolian. 
 

  S láskou spomína celá rodina.

72
119
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

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

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

prevádzka:
košovská cesta 28, bývalý areál prima Zdroj

971 01 prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1

72
119

00
98

72
119
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RelaxZone 
Pedikúra, Masáže, Kozmetika

darčekové poukážky 

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza

Partner 
Wüstenrot

72
119

00
01

 

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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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

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

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

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

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

13
119

05
02

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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Nie kamilky, 
ale harmanček, rumanček.

Slovenčina naša

72
119

03
00

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

72
119

 0
00

2

13
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Postarám sa o Vašu záhradu
 bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné 
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

13
119

00
08

13
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Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk
UNIPAS spol. s r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš 

www.unipas.sk

Hľadáme 
nových kolegov, 

ktorí majú záujem o prácu v dynamicky 
sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej 

celosvetovo na tvorbu v programe CAD 
(lasery, frézy a robotické zváranie).

Mzdové ohodnotenie po zaškolení
od 850€ brutto.

8
5
_
0
8
1

PREČO REKLAMNÁINZERCIA U NÁS?

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

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky

 Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú

 Zvyšujeme konkurencieschopnosť

 Šetríme starosti
 Sme kreatívny a vieme počúvať

0905 719 148
0915 780 751

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

inzerujte u nás

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

PRIEVIDZSKO
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Kúpele Bojnice realizujú aj veľké penzióny, aj 
malé. V súčasnosti vybudované (budované) 
parkoviská:

- Kúpeľné mlyny – 50 miest (zatiaľ nie sú v pre-
vádzke)

- Prístavba Liečebný dom Mier – Velčický dom 
– počet izieb 48 (96 lôžok),  parkovisko medzi 
Kúpeľným domom Lux a Regiou v množstve 40 
miest (vo  výstavbe), parkovisko s kapacitou 40 
miest

- Kúpeľný dom Kozlišov – kapacita 320 lôžok, 
parkovisko integrované pod kúpeľným domom 
v množstve 160 parkovacích miest

- Parkoviská v  priestore Vyhliadkovej veže bez 
ubytovacích kapacít, počet parkovacích miest 400.

Kúpele Bojnice v rámci akčného plánu 
útlmu baníctva podali dva projekty:

1. Výstavba akvaparku a  ubytovacej kapacity 
v množstve 400 lôžok, počet parkovacích miest 
pod veľkým penziónom 250

2. Centrálny parkovací dom pod novou budovou 
riaditeľstva Kúpeľov Bojnice s  kapacitou 1  000 
parkovacích miest. 

K obidvom investičným akciám, ktoré centrálne 
zabezpečujú prevádzku statickej dopravy, nie sú 
do dnešného dňa mestom schválené, takže pán 
Lekýr, nevieme, odkiaľ máte informácie. Myslí-
me si, že ako predseda stavebnej komisie v meste 
Bojnice by ste o tom mohli vedieť. 

13
119

05
01

Parkovanie osobných áut
Kúpele Bojnice, a. s.

platená inzercia
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Vianočné trhy v Prievidzi
Vianočné trhy sa konajú v dňoch 13. – 23. decembra 
2019. Stánky s občerstvením budú k dispozícii v čase 
od 8.00 h do 21.00 h a stánky so spotrebným tova-
rom v čase od 8.00 h do 19.00 h. Dňa 23. decembra 
2019 budú stánky otvorené od 8.00 h do 18.00 h.

Kultúrny program trhov
Srdečne vás pozývame aj na kultúrny program, ktorý 

sme pre vás v tomto predvianočnom období pripravili:

11. 12. 2019 o 18.00 h  „Slovensko spieva koledy 2019“
Zastavme spolu na chvíľu čas! V jeden deň a v jednu 

hodinu si na celom Slovensku zaspievame päť známych 
kolied. Pridajte sa k nám spolu s HS Necpalanka a Zmie-
šaným necpalským zborom na Námestí slobody.

Každodenný kultúrny program je pripravený od 16. 
decembra až do 23. decembra 2019 na Námestí slo-
body:

16. 12. o 13.00 h  E-škola
17. 12. o 13.00 h  ZŠ Mariánska ulica Barbora1
18. 12. o 13.00 h  ZŠ Energetikov
19. 12. o 13.00 h  ZUŠ L. Stančeka
20. 12. o 13.00 h  Spevácka skupina JASS
Vianočná kapustnica “Za úsmev”, 
organizátor: poslanci VVO č. 1
21. 12. o 10.00 h  Vianočný výlov kaprov
Podujatie pripravuje Mestská organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu s podporou mesta Prievidza.
22. 12. o 10.00 h  Spevácky zbor Rozkvet
23. 12. o 10.00 h  Príchod skautov zo 14. zboru Prievidza 

s Betlehemským svetlom, Folklórna skupina Hájiček
31. 12. 2019  Silvestrovské oslavy
Od 10.00 h do 13.00 h si môžete prísť vychutnať sil-

vestrovskú zabíjačku na Námestí slobody. Pochutnáte si 
na zabíjačkových dobrotách a zabavíte sa spolu s nami a 
s hudobnou skupinou Duo Band.

Od 22.00 h do 02.00 h nebude chýbať Silvester na ná-
mestí s pestrým programom. Hrať a zabávať vás bude DJ 
Miňo. Sprevádzať vás bude dobrá nálada a o polnoci sa 
môžete tešiť na hudobný ohňostroj. Príďte s nami priví-
tať Nový rok 2020.

Mobilná ľadová plocha 2019
Vianočné sviatky sa už niekoľko 
rokov v Prievidzi spájajú aj s mo-
bilnou ľadovou plochou. Verejnosť 
môže ľadovú plochu využívať bez-
platne.

Ľadová plocha je k dispozícii až do 
7.januára 2020. Prevádzka mobilnej 
ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje 
spoločnosť Technické služby mes-
ta Prievidza s.r.o. bude prebiehať od 
pondelka do nedele v nasledovných 
hodinách:

8.00 - 13.00   hod. - Korčuľovanie
13.00 – 14.00   hod. - Úprava plochy
14.00 – 18.00  hod. - Korčuľovanie
18.00 – 19.00   hod. - Úprava plochy
19.00 - 21.00  hod. - Korčuľovanie
21.00 - 23.00   hod. - Úprava plochy 
a zalievanie.
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

 UŠETRILI SME SLOVENSKU 

 400 MILIÓNOV €!

Odborník na medz

Poukázal 
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod 
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej 
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých 

vládnej koalícii.

zámienku. 

Lukáš Kyselica

Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo 

nahrávka z Gorily.

Roman Mikulec

osôb.

 

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil 

zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4. 

13.3.2.
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PRIEVIDZSKO
č. 50 / 13. December 2019 / 23. rOčNÍK

Sviečky na adventnom venci sa 
zapaľujú proti smeru hodinových 
ručičiek. Tretia sviečka - zapaľuje 
sa na tretiu adventnú – striebornú – 
nedeľu. 

Sviečka sa volá Priateľstvo a mala 
by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú 
nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje svieč-
ky matka rodiny. Tretia adventná nede-
ľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvý-
razňuje advent ako obdobie radostného 
očakávania spomienky na narodenie 
Ježiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu 
spásu. A takisto očakávania konečného 
príchodu Krista na konci vekov.

V mnohých kresťanských chrá-
moch pokračujú adventné koncerty 
alebo sa konajú pásma slova a hud-
by venované adventu či modlitbové 
stretnutia veriacich. Kresťania sa v ob-
dobí adventu sústreďujú aj na pokánie, 
prichádzajú k svätej spovedi v oveľa 
väčšom počte ako v iných častiach 
roka, snažia sa viac myslieť na iných 
ľudí a konať dobré skutky.

Tretia adventná nedeľa alebo i so-
bota pred ňou je v Katolíckej cirkvi už 
tradične aj dňom, kedy katolícki bisku-
pi požehnávajú a symbolicky vysielajú 
koledníkov Dobrej noviny.

Malí koledníci v sprievode dospe-
lých v čase Vianoc, Nového roka a Troch 
kráľov navštevujú rodiny, spievajú ko-
ledy a vinšujú ľuďom šťastie a zdravie a 
zároveň zbierajú finančné prostriedky 

na podporu projektov rozvojovej spolu-
práce v afrických krajinách.

Ozaj, v našom vianočnom advent-
nom rozprávaní sme akosi popri ad-
ventnom venci zabudli na vianočné 
imelo. 

Čo sa stane, ak stojíte pod imelom? 
Mali by ste sa s partnerom pobozkať. 
Poznáte však hlbší význam? Vetvičky 
imela sú nielen symbolom lásky, ale 
aj šťastia a bohatstva. Tento vianočný 
symbol by preto nemal chýbať v žiadnej 
domácnosti. Avšak viažu sa k nemu roz-
ličné povery. Vedeli ste o tom, že lásku, 
bohatstvo a šťastie prinesie len tomu, 
kto ho dostane? A ak sa so svojím mi-
lým pobozkáte pod imelom, láska vám 
vydrží po celý rok.

Symbolika adventu II

» red
13
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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
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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
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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V školách sa často hovorí o chorob-
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. 

Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko 
šíria rôzne bacily. Je to prakticky ne-
odstrániteľný problém. Jednak rodičia 
kvôli svojej práci posielajú do školy 
deti s chorobou, jednak môže byť žiak 
nositeľom choroby bez vonkajších 
znakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu 
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre-
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša 
vyučovanie, keďže škola musí suplovať 
za chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá-
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne 
sa opakuje tento problém v jesennom či 
v predvianočnom čase.

Žiakom môžu do určeného počtu 
dní napísať ospravedlnenky rodičia. 
Aj z dôvodu choroby. Takáto možnosť 
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj 
lekárske ospravedlnenia, ktoré nie je 
zložité dostať. Neraz som počul a zažil 
prípady, keď bolo zneužité lekárske 
ospravedlnenie aj zamestnancami ško-
ly, čo sa však nedá preukázať. Rovnako 
počúvame aj o rôznych zneužívaniach 
lekárov pri marení súdnych procesov 
alebo pri problémoch na pracovisku: 
„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má 
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave-
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ 
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, 
že lekár neraz dá potvrdenie iba za náv-
števu ambulancie, neraz udelí práce-
neschopnosť pre triviálny problém, ba 

na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda 
dieru v systéme, keď si môže zamest-
nanec z rôznych pokútnych dôvodov 
„vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripi-
sujem vinu iba lekárom, lebo tí by ris-
kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy 
pacienta. Čo ak by bol  naozaj chorý? 

Isté je, že zamestnávateľ nemá na 
rozdiel od súdov možnosti zisťovať sku-
točné príčiny chýbania. V školách je to 
o to citlivejšie, že časté suplovanie je 
finančne nákladné, narúša výchovno-
-vzdelávací proces, ba preťažuje suplu-
júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú 
časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si 
navyknú na voľnejší režim počas čas-
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v 
učive, ktoré sa v návaloch a bez dôklad-
nej fixácie doberá po príchode chýbajú-
ceho učiteľa. 

Najlepšie je byť zdravý a nepokú-
šať choroby vyhováraním sa na ne. 
Isté však je, že v súčasných poveter-
nostných výkyvoch sa choroby budú 
vyskytovať. Preto by mal jestvovať ne-
jaký spôsob eliminácie zneužívania le-
károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako 
kompenzovať opodstatnené chýbania 
učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô-
sledky na výchovno-vzdelávací proces, 
za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý 
však nemá možnosti urobiť opatrenia, 
ktoré by predchádzali škodám z časté-
ho, aj odôvodneného, chýbania. 

Lekárske ospravedlnenky

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

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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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Svetlo sviečok dokáže navodiť tú 
pravú vianočnú atmosféru. Lampá-
še či sviečky umiestnené na oken-
ných parapetných doskách, balkóne 
či terase, nie sú výnimkou. Vyrobiť 
si ich dokážete aj z drobností, ktoré 
sa isto nájdu v každej domácnosti.

Do výroby lampášov a sviečok môžete 
zapojiť aj deťúrence. Zabavíte sa spolu 
a hotové ich budete mať doslova za pár 
minút a celkom zadarmo. Postačí ak v 
poličkách či zásuvkách pohľadáte použi-
té poháre od zaváranín rozličných tvarov 
a veľkostí, zvyšky starých sviečok motú-
ziky, stužky, krajky, vetvičky či koráliky.

Lampáš s pierkom
Budeme potrebovať:

starý pohár od zaváraniny, menší 
sklený pohár, hrubozrnnú soľ, kahan-
ček, suchú vetvičku, jutový motúz, pier-
ko, nožničky

Takto sa to podarí:
Poháre od zaváraním si najskôr očis-

tíme od prípadných drobných nečistôt 
či starých stôp po lepidle. Nezabudne-
me vyčistiť ani drážky na hrdle pohára.

Na dno pohára približne do výš-
ky troch centimetrov nasypeme soľ a 
umiestnime menší sklený pohárik, do 
ktorého sme vsadili sviečku alebo vloží-

me kahanček.
Následne začneme okolo hrdla pohá-

ra v mieste drážky ovíjať jutový motúz a 
zároveň ním budeme prichytávať vetvič-
ky, ktoré sme si vopred nastrihali na po-
žadovanú veľkosť. Rovnakým spôsobom 
pripevníme pierko. Na záver uviažeme 
motúzik na mašličku a odstrihneme ho 
do požadovanej dĺžky. Máme hotovo.

Náš tip:
Ak uprednostňujete bohatšie zdo-

benie, môžete ešte špagátikom okolo 
hrdla pohára prichytiť aj iné ozdôbky, 
prípadne okolo hrdla pohára ovinúť 
rôzne krajky či stužky.

Sviečky zo zvyškov
Budeme potrebovať:

zvyšky použitých sviečok, formičky, 
teda rôzne nádobky, ktoré sa hodia na 
tvar sviečky, napríklad aj kovové formičky 
na pečenie, hrniec, staršia kanvička, nôž, 
knôty, ktoré získame zo starých sviečok, 
špajle či iné drievka alebo staré ceruzky

Takto sa to podarí:
Vosk ktorý budeme roztápať by mal 

byť čistý. Niektoré sviečky sú povrchovo 
upravené, preto ich očistíme a z pod fa-
rebnej vrstvy získame biely vosk.

Zvyšky sviečok vložíme do kanvičky a 
tú vložíme do hrnca s vodou. Vosk takto 

roztopíme na najnižšom stupni vo vod-
nom kúpeli. Nikdy neroztápame priamo 
nad plameňom.

Do každej formičky vložíme knôt. Aby 
neplával, nakvapkáme na spodnú časť 
formičky vosk, prilepíme koniec knôtu a 
necháme zaschnúť. Následne na vrch for-
mičky položíme špajľu, aby prečnievala z 
oboch strán formičky a upevníme k nej 
(do stredu) druhý koniec knôtu (pokvap-

káme voskom). Pripravené formičky po-
ložíme na podložku na rovné miesto.

Roztopený vosk opatrne nalejeme do 
formičiek. Dávame pozor aby sme sa 
nepopálili. Sviečky necháme niekoľko 
hodín stuhnúť, počas tuhnutia prikryje-
me formičky kúskom kartónu, aby vosk 
chladol pomalšie. Na záver odrežeme 
od špajle knôt a špajľu odstránime.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame lampáše a sviečky

Vianočný lampášik.                                                               foto zdroj raben_frau pixabay
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Sedeli sme koncom týždňa v inovač-
nej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal 
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek, 
ktorý sa vypracoval na najvyššiu po-
zíciu generálneho riaditeľa Spoloč-
ného výskumného centra EÚ. 

Vracia sa na Slovensko, aby pomohol 
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia, 
obraciame každé euro, aby sme mohli 
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh 
a naša krajina vracia desiatky a stovky 
nevyčerpaných miliónov eúr na inová-
cie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji 
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje 
krytie usmievavého Petra, zmenili logo 
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmie-
vavý Peter je ešte horší ako zamračený 
Róbert. Klame, zakrýva podvody a ho-
vorí prázdne reči. Už bolo dosť takých-
to súdruhov. Potrebujeme úplne iných 
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo 
svete nepresadí tým, že bude mať naj-
vyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vy-
krikovať heslá „cudzie nechceme, svoje 
si nedáme.“ 

Dnešný svet je postavený na tom, že 
cudzie chceme, radi sa budeme inšpiro-
vať a učiť od iných a to svoje chceme zdie-
ľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb. 
Šokovalo ma, že z jedného eura na ino-
vácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ 

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150 
percent. Uteká nám vlak a máme asi po-
slednú šancu, aby sme sa nestali ekono-
mickou a vzdelanostnou dierou Európy, 
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko 
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z vý-
chodného Slovenska a ročne odchádza 
30 tisíc našich detí študovať do zahrani-
čia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí 
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie, 
namiesto toho, aby začali odborne disku-
tovať o skutočných trendoch a víziách. 

Ak porovnávame dnešný svet s 
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a 
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky, 
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zá-
sadne menia. Hierarchické štruktúry 
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa 
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa 
menia rozhodovaním a proaktivitou 
zdola. Tak, ako sa me-
nia podniky, musí sa 
zmeniť aj celá spo-
ločnosť. Potrebuje-
me na to lídrov, ktorí 
sú slušní a vzdelaní. 
Veľa šancí na zme-
nu už nebu-
de.

Posledná šanca 

» Ján Košturiak
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Chcete svojich blízkych obdarovať originál-
nym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše 
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné 
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú 
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad 
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú 
bublaninu podľa „šéfk uchára s čapicou“ Mar-
cela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej 
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý 
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete 
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept, 
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť, 
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať 
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite ocení-
te aj pri varení tradičných jedál. Budete prekva-
pení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok 
a úsmev na tvári.

Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre 
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili 
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a rie-
šenia dôležitých oblastí života v tejto krajine, 
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť         
Slovensko lepším.

Ak chcete teda spríjemniť Via-
noce sebe alebo svojim blízkym, 
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk 
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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10905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLOTY, BRÁNY, PLECHY

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Skautskí dobrovoľníci budú roz-
nášať Betlehemské svetlo už tri-
dsiatykrát. Plamienok odpálený v 
Bazilike Narodenia Pána sa rozšíri 
aj po Prievidzi a okolitých obciach 
na Hornej Nitre. 

Prievidzskí skauti už tradične prinesú 
do Prievidze aj okolitých obcí na Hornej 
Nitre Betlehemské svetlo. Zanesú ho 
do zariadení pre seniorov, na Vianoč-
né trhy kde vystúpia 23. decembra 2019 
o  10:00 s  krátkym programom a ofici-
álne ho odovzdajú vedeniu mesta Prie-
vidza. Napokon na Štedrý deň ho skauti 
a skautky odpália všetkým záujemcom, 
aby im mohlo svietiť na sviatočnom sto-
le.

V Prievidzi a Bojniciach 
na Štedrý deň

Skauti a skautky rozdajú Betlehem-
ské svetlo všetkým záujemcom v Prie-
vidzi a Bojniciach na Štedrý deň 24. 
decembra 2019 medzi 13:00 a 14:00 na 
týchto desiatich miestach:

-
ti rozdajú na Štedrý deň aj po skončení 
vigílnych svätých omší so začiatkom 
o  16:00, teda približne medzi 17:00 a 
17:30, pred týmito kostolmi:

Betlehemské svetlo privezú 
už v sobotu 21. decembra

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 
14. decembra Betlehemské svetlo z Ra-
kúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slo-
vensku odpália počas medzinárodnej 

-
opolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú 
svetlo do Bratislavy, kde ho slávnostne 
prijme prezidentka Slovenskej republi-
ky, pani Zuzana Čaputová. 

Betlehemské svetlo do Prievidze pri-
vezú skauti už tradične vlakom z Brati-
slavy tesne pred Vianocami v sobotu 21. 

bude horieť aj v metropole Hornej Nit-
ry. Záujemcovia z obcí a miest, ktorí si 

-

Jubilejný tridsiatykrát
V predvianočnom období sa do ší-

renia Svetla k ľuďom, do obcí a do jed-
notlivých ustanovizní zapájajú stovky 
skautov. „Svetlo budeme roznášať po 
celom Slovensku už po jubilejný tridsia-
tykrát ako symbol pokoja, lásky, mieru 

-
tym výročím Nežnej revolúcie aj ako 
symbol slobody. Sme hrdí, že sa nám 
podarilo vybudovať takúto silnú tradí-
ciu, ktorá si získala srdcia ľudí a mnohí 
si už nevedia bez neho ani predstaviť 
nadchádzajúce sviatočné dni,“ povedal 

-
ského svetla na Slovensku.

Aj tento rok pripravili skauti interak-
tívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v 
rámci Slovenska Betlehemské svetlo do-
stupné. Viac ako 330 železničných sta-
níc, desiatky kostolov, či ďalšie nespo-

ľudia od 21. decembra vrátane odpáliť 

Plamienok z Betlehema, je tak zosku-
pených na jednom mieste. „Skauti majú 

povedať, že doposiaľ sa nám ešte nikdy 
nepodarilo dať verejnosti takú súhrnnú 

odpálenie bude. Priebežne pribúdajú 
ďalšie a ďalšie miesta a nové lokality,“ 

dostupná na internetovej stránke www.
betlehemskesvetlo.sk a skautskí dob-
rovoľníci ju každým dňom aktualizujú. 
Potrebné je však dodať, že vzhľadom na 

sviečky na sviečku, je v skutočnosti jeho 
dostupnosť mnohonásobne vyššia.

Z histórie
Slovenskí skauti prevzali Betlehem-

ské svetlo od rakúskych skautov po 
prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvte-
dy ho každoročne distribuujú ľuďom po 

na ekumenickej slávnosti, kam ho pri-
nesie z Baziliky Narodenia Pána v Bet-

alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie 
získali za svoje príkladné správanie a 
ochotu pomáhať druhým. 

Európe vznikla v roku 1099, keď turec-
ké mohamedánske kmene okupovali 

európski rytieri zorganizovali križiacku 
výpravu do Palestíny a oslobodili Bet-

mladý muž z talianskeho mesta Floren-
cia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie 
domov plamienok z “večného” svetla, 
ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodr-
žal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do 
Florencie so zapálenou sviecou, ktorej 
plamienok pochádzal z Betlehema. 
Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si os-
tatní obyvatelia Florencie brali svetlo do 

dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo 
symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, 

hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na 
to, akého sú vierovyznania, ku ktorej 
cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.

svetle je k dispozícii aj na stránke www.
betlehemskesvetlo.sk. 

Alojz Vlčko, 
vodca 14. zboru Prievidza

Prievidzskí skauti prinesú 
Betlehemské svetlo už tridsiatykrát



PDzel19-50 strana- 7

pOLiticKá inzerciA, vOľby, sLužbyprievidzsKO
7

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Slo-
venskej republiky, ktorý najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body z dôvodov ochrany verejného 
zdravia. Volič môže voliť na území Slo-
venskej republiky iba v okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preukazu. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlaso-
vací preukaz, predloží spolu s občian-
skym preukazom hlasovací preukaz, 
ktorý mu okrsková volebná komisia 
odoberie.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 
obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkova-
ním poradového čísla kandidáta vy-

značiť, ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Volič môže zakrúžkovať 
poradové číslo najviac štyroch kan-
didátov. Ak volič odovzdá prednostný 
hlas viac ako štyrom kandidátom, taký 
hlasovací lístok sa bude počítať v pro-
spech kandidujúceho subjektu a na 
prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsko-
vá volebná komisia vydá za ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
iné. Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné postih-
nutie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má prá-
vo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o 
vykonanie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.

Právo voliť a výkon voľby

» Zdroj: MV SR
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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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Dajte nám šancu posta-Dajte nám šancu posta-



PDzel19-50 strana- 8

KuLtÚrA Najčítanejšie regionálne noviny
8

13
119

04
96

6.12.2019 - Nikto z cestujúcich neča-
kal, že by ich do práce, či školy, dnes 
mohol odviesť netradičný šofér – 
Mikuláš. Bolo to pre všetkých milé 
prekvapenie. Hral vianočné piesne 
a rozdával nastupujúcim cukríky. 
Vyčaril úsmev na tvári všetkým ces-
tujúcim, ktorí sa tešili tomuto neča-
kanému zážitku. Pri odchode z kaž-
dej zastávky zazvonil zvončekom...

SAD Prievidza v rámci oslavy sviat-
ku svätého Mikuláša pripravila pre 
cestujúcich nevšedné prekvapenie. 
Jedného zo svojich šoférov, Jozefa 

Fábryho, obliekla do kostýmu Miku-
láša, aby spríjemnil ranné cestovanie 
všetkým cestujúcim. Najskôr odviezol 
deti do školy autobusom z Veľkej Le-
hôtky a následne jazdil autobusom na 
linke číslo 40. 

„Deti boli prekvapené. Boli zvyknuté, 
že som po minulé roky nosil iba čiapku, 
ale toto nečakali. Bolo evidentne vi-
dieť, že ich to potešilo, vytiahli si mobi-
ly a fotili sa so mnou,“ povedal vodič.

„Je to krásne prekvapenie, ja som sa 
s takým niečím ešte nestretol a to už 

mám nejaký rok za sebou. Je to milé, 
nenachádzam slov. Je to krásne a veľké 
potešenie,“ komentoval jazdu s Miku-
lášom cestujúci Ondrej.

Podľa reakcií samotných cestujú-
cich, a aj odozvy na sociálnych sie-
ťach, sa ľudom táto iniciatíva oživenia 
cestovania zo strany SAD Prievidza 
veľmi páčila a cestovanie s Mikulášom 
im urobilo veľkú radosť.

„Aj Mikuláš dostáva darčeky. Úsmev 
od ľudí, to je najväčší dar,“ dodal vodič 
autobusu Jozef Fábry.

Usmiate tváre cestujúcich 
rozžiarili mesto Prievidza


