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www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza 72
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Pečené prasiatka
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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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Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

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

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 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)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Prenajmem nebyt. priestor 
24m2 Zapotôčky PD, 150€ 

0918 997 888
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Prenájom stánku centrum 
Zapotôčky PD, 25m2 od 100€ 

0918 997 888

13
12
00

01
1

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

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

tabuli 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 2 x 18m2, 20m2 a 14m2.
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. posch.,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 29.januára 2020 o 10.00. hod.
Predmet dražby:  byt č. 7 s príslušenstvom na 4. poschodí
na ul. 29. augusta 95/19, 972 51 Handlová
Najnižšie podanie:  16.500€   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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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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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske 

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, 

elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

Výhercovia zimnej zlosovacej súťaže: Z. Valenteje, S. Krausková, D. Homola, A. Rozenbergová, M. Križanová, J. Balážová, A. Salová, J. Ficová, A. Kissová, A. Richterová, 
Polčíková, Dubcová, M. Pálešová, E. Švolíková, A. Vyhlidalová, M. Rusnáková, Ľ. Hlinková, A. Hanáková, D. Píža

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA 
ATODERM 
ZĽAVA 
–20% 
na single 
produkty

IBALGIN krém 100g - 
potláča bolesť, tlmí zápal a 
znižuje opuch

PANADOL FEMINA 10tbl - proti 
menštruačným bolestiam a kŕčom

RECTOVENAL acute gel 50g -  anorektálny gél na hemoroidy

VALETOL 24tbl -  bolesť 
zubov a hlavy, menštruačné 
bolesti, znižuje horúčkuATARALGIN 20 tbl - tlmí bolesť hlavy, 

krčnej chrbtice, zubov a chrbta

LA ROCHE-POSAY 
rúže a laky 
pre citlivú, 
alergickú 
a intolerantnú 
pokožku so 
ZĽAVOU –20%

1,57€
3,14€

MUCOPLANT 
Skorocelový 
roztok 
s echinaceou 
a vitamínom C 
100ml 
- výživový doplnok 
so sladidlami 

3,07€
6,14€

1,78€
3,55€ 1,69€

3,38€

OSCILLOCOCCINUM 
6 dávok -  

chrípkové 
stavy 

(horúčka, 
prechladnutie, 

bolesti)

6,03€
7,54€

3,03€
3,79€

5,64€
6,27€

Dr. THEISS SCHWEDEN-BITTER 100ml 
- výživový doplnok, bylinný prípravok, Angelika 
lekárska stimuluje trávenie, prispieva k činnosti 

tráviaceho traktu

3,62€
4,52€
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Otázka: Dobrý deň, moja otázka je, 
čo všetko potrebujem na kataster, keď 
som rozvedený, majiteľmi bytu sme 
obaja. Spísali sme dohodu o BSM, kde 
sme sa dohodli, že byt zostane mne. 
Potrebujem ho teraz ale prepísať iba 
na seba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, aby bola 
nehnuteľnosť prepísaná, je potrebné 
podať návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. Prílohami tohto vkla-
du sú: zmluva v dvoch vyhotoveniach (vo Vašom prípa-
de dohoda o  vyporiadaní BSM) - podpisy na nej musia 
byť úradne overené; vyhlásenie správcu alebo predsedu 
spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na 
úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo ne-
bytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a 
opráv a samozrejme samotný návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností (tento tiež odporúčame vyhotoviť v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých si jeden necháte pre vlastnú 
potrebu). Okrem toho je potrebné zakúpiť kolky na pošte 
alebo je možné poplatok uhradiť v samoobslužných pla-
tobných termináloch, tzv. kiosk. 

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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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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.
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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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» CZ 175, Jawa 250, 350, Pio-
nier, Stadion, Mustang, Sim-
son,kúpim tieto motorky T: 
0915 215 406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ. T: 
0908 205 521

byty/predaj 3
» Súrne kúpim byt v Handlo-
vej. T: 0905 313 616

byty/prenájom 4
» Rodina v Prievidzi prijme 
do 3 izbového bytu do spolu 
bývania ženu, ktorá dokáže s 
nimi žiť aby bolo dobre. Volať 
na telefónne číslo 0919 343 
208
» Dám do prenájmu 1.izb. byt 
v RD v PD Sever. Zariadený, 
pekné tiché prostr. 200 €/ 
os. /mes. aj s energiami. Tel. 
0944 589 022
» Dám do prenájmu 2.izbový 
byt v PRIEVIDZI. Cena za me-
siac 300 eur spolu aj s ener-
giami. Tel. 0919 202 721

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligonku 
T: 0915 876 860

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    

www.penzionzefir.sk

PENZION

ZEFIR
BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Využite ceny 2019*

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

do vypredania zásob 

Využite ceny 2019*

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

do vypredania zásob 
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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
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UMYMA
RUCNÁ AUTOUMYVÁREN

Strojové brúsenie/leštenie laku
Ručné pastovanie 

a voskovanie laku/keramika 2-3 ročná
Tepovanie   Po-Ne 8.00-18.00 hod.
UMYMA HANDLOVÁ

T: 0905 069 579 (nad plavárňou - ul. Pstruhárska 5)
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Najčastejšie želania počas vstupu do 
nového roka sú zdravie a  šťastie. A 
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac  
každý sám. 

Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plá-
ny typu – schudnem 20 kg, upravím si 
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky, 
udržím si hladinu krvného cukru bez nut-
nosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa 
žiaľ  väčšinou nesplnia, ak človek výrazne 
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia 
nie je možná bez úpravy pravidelných 
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba 
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorene-
né mnoho rokov, sa môže meniť postupne.

Zlepšenie zdravia má  päť základ-
ných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť 
aktívny minimálne 20-30 minút denne, 
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť 
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je  jed-
no, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie, 
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny 
tréning. 
2. Stravovanie nám dodáva energiu, ži-
viny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy 
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to  
vzostupom hmotnosti, vznikom nových 
ochorení  a zhoršením existujúcich. Den-
ný príjem energie má byť primeraný fyzic-
kej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje 

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov 
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba ener-
gie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov 
asi o 10 percent. 
3. Prispôsobiť sa výživovým odporu-
čeniam – vynechať tučné jedlá, konzu-
movať iba chudé druhy mäsa a mliečnych 
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie 
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červené-
ho mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa  
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do 
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii 
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú 
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne 
sladené nápoje.

Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj 
v rovnakých časových intervaloch, nevy-
nechávať raňajky a nejesť neskoro večer ( 
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa 
vyhýbať jedlu).

Prvé výsledky sa 
dostavujú už po týždni 
a  rozhodujúcim je pre-
konať prvé tri týždne, 
potom už všetky zmeny 
v  prospech zdravia 
idú ľahšie.

Veľa zdravia v roku 2020

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

metabolizmu a výživy

12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti
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Tento štát

Eduard Chmelár 

T

Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 

 
smeny a v.  
Má to nejaký zmysel?
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Predstavitelia strany 

darí pracujúcim najlepšie a 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 

heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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pán Andrej Andrijko. 

 Dňa 5.1.2020 uplynulo 15 rokov, 
čo nás náhle opustil manžel, 

otec a dedo

 Ďakujeme za tichú spomienku.

  Smútiaca rodina. 
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pán Milan Bartakovič

„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 11. januára 2020 si pripomíname 
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a starký

z Koša. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu snami tichú spomienku.

  S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

72
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pán Vincent Ivanička

„Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.“

 Dňa 31.12.2019 sme si pripomenuli 1. výročie, 
od kedy nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec a starký

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

  Smútiaca rodina. 
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Robertom Lihotským,

Ďakujem všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, 

ktorí sa dňa 2.1. 2020 prišli rozlúčiť 
s mojim zosnulým manželom

ktorý nás opustil vo veku 71 rokov. 
 Ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

  Manželka a syn.

72
12

00
00

7

pani Máriou Miklíkovou,

Ďakujeme všetkým blízkym, priateľom 
a známym za účasť na poslednej rozlúčke, 

ktorá sa uskutočnila dňa 23.12.2019 
s našou drahou mamou, starou mamou, 
prastarou mamou, sestrou a švagrinou

 ktorá nás opustila vo veku nedožitých 76 rokov po ťažkej chorobe.

  Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, smútiaca rodina. 
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Jozef Mikulec

„Boli roky vrúcnej lásky, 
no boli aj dni, ktoré zanechali vrásky.“

 Dňa 8.11.2019 od nás navždy odišiel

vo veku 73 rokov bez rozlúčky priateľov a známych.  

 S láskou spomíname, družka s rodinou, Marian s rodinou a sused Vlado s rodinou. 
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Otto Pekár.

„Rok za rokom plynie v diaľ 
a my máme v našich srdciach stále spomienky, 

smútok a žiaľ.“

 Dňa 7.1.2020 uplynulo 10 rokov, 
čo odišiel náš otec, syn a brat

 

  Spomínajú rodičia, bratia, deti a vnúčatá.
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15. 1. 1971 
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa 
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Výročia a udalosti
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Partner 
Wüstenrot
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PONÚKAM SKÚSENOSŤ 

ZO SLOVENSKÝCH REGIÓNOV

Som číslo 7 a som hrdá, že v PS/SPOLU sme sa 
spojili ľudia, ktorí vieme spolupracovať a máme 
energiu a odvahu prinášať rázne riešenia.

Slovensko je plné slušných, pracovitých, talen-
tovaných ľudí, ktorí chcú žiť inak a začali našu 
krajinu meniť. Chcú štát, na ktorý môžu byť opäť 
hrdí. Na to však potrebujeme zásadnú zmenu 
spôsobu vládnutia

Chceme Slovensko, v ktorom sa oplatí dodržia-
vať pravidlá. Štát, o ktorý sa dá v chorobe či ne-
šťastí oprieť, kde sa oplatí podnikať, kde si ne-
necháme zničiť životné prostredie, a kde môžu 
všetky deti kvalitne študovať a seniori prežiť 
dôstojnú starobu.

Vaša Katarína Macháčková

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
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 

ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 

za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

4
7
-0
1
2

Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

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

PODLAHY
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1 

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ 

OKNÁ A DVERE 



PD20-02 strana- 10

služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

Približne pred siedmimi rokmi sme 
požiadali o  zmenu územného plánu 
v  priestore vyhliadkovej veže vzhľa-
dom na predpokladanú výstavbu. 
Mesto nám na list neodpovedalo.

Dňa 25.4.2018 sme požiadali o zme-
nu územného plánu v  lokalite vy-
hliadkovej veže „Čajka v  oblakoch“ 
z dôvodu vybudovania infraštruktúry. 
Nedostali sme odpoveď.

Dňa 10.4.2019 sme podali novú žia-
dosť a  zároveň sme požiadali členov 
komisie výstavby, aby sme sa mohli 
zúčastniť rokovania stavebnej komi-
sie. 

Stretnutie komisie sa konalo dňa 
16.5.2019, kde sme sa dohodli, že naša 
žiadosť bude akceptovaná, ale musí 
sa prerokovať v zastupiteľstve, dostali 
sme termín prerokovania zmien a do-
plnkov tak, aby bol ukončený cca do 
konca roku 2019 a  nebude blokovať 
spracovanie a  obstaranie územného 
plánu mesta Bojnice ako celku, s touto 
podmienkou sme súhlasili na vlastné 
riziko.

Predpokladali sme, že sa jedná o for-
málnu záležitosť (mesto by neplatilo 

ani euro) a v najbližšom termíne kon-
com júna bude návrh predložený do 
zastupiteľstva a schválený, čo sa ne-
stalo. Po urgencii sme sa dohodli, že 
uvedená žiadosť pôjde na prerokova-
nie na konci augusta, to sa nám už čas 
na spracovanie a  obstarávanie skrá-
til, preto sme sa predbežne dohodli 
so spracovateľom zmien a  doplnkov 
č.4, aby začalo s prípravou podkladov 
tak, aby sme mohli hneď po schválení 
a  odsúhlasení mestom Bojnice začať 
s prerokovaním. Na naše prekvape-
nie ani na konci augusta sa naša 
žiadosť nedostala na prerokovanie 
mestského zastupiteľstva, čo sme 
znovu reklamovali u členov komisie.

Následne na konci septembra sa 
naša žiadosť znovu nedostala na pre-
rokovanie do zastupiteľstva, ale keďže 
sme sa zúčastnili prerokovania, požia-
dali sme poslancov o doplnenie tohto 
bodu do programu rokovania, čo však 
nebolo schválené, nakoľko je po-
trebné, aby sa takáto zmena schválila 
nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov, čo sa však nestalo.

Po tomto sme už celú záležitosť vzda-
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Územný plán 
mesta Bojnice - priestor 

Vyhliadkovej veže 

platená inzercia
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platená inzercia

li, ale museli sme uhradiť za už zreali-
zované prípravné práce na UPMB do-
plnku č.4 vo výške 3.900 Eur . 

Na záver chceme podotknúť, že 
mesto nám dodalo povolenie na stav-
bu vyhliadkovej veže, nevydalo však 
stavebné povolenie na ostatné sprie-
vodné stavby, ktoré sme vybudovali, 
pretože návštevnosť vyhliadkovej veže 
v uplynulých dvoch rokoch je takmer 
200.000 ľudí ročne a prevádzkovať ta-
kéto zariadenie bez toaliet, prístupo-
vých ciest a inžinierskych sietí nie je 
možné.

S mestom Bojnice sa nedá korektne 
a slušne rokovať, takže mesto vyrobilo 
pre Kúpele Bojnice a  materskú firmu 

SALS výrazné ekonomické straty. Po-
dotýkame, že zvýšená návštevnosť tu-
ristickej destinácie má pozitívny dopad 
pre mesto, zvýšila sa jeho návštevnosť 
a obsadenosť malých hotelov a mala 
by sa zvýšiť daň z ubytovania. Skôr by 
sme očakávali, že nám mesto bude po-
máhať a nie klásť prekážky. Myslíme 
si, že primátor mesta pán Tám a pred-
seda stavebnej komisie pán Lekýr, by 
sa mali zamyslieť nad svojou prácou a 
prácou mestských orgánov.

        
Ing. Slavomír Eliaš 

predseda predstavenstva

Čo Vy na to pán Tám a pán Lekýr? 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €
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(nie dôchodcov), na 

rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 
v čistom, týždenné zálohy 
+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 
a brigádnikov

Koncom starého roka si niektorí ľu-
dia dávali rôzne záväzky, aby sa ich 
na začiatku nového roka mohli začať 
postupne vzdávať. 

Niekedy je plánov príliš veľa, inokedy 
presahujú nad naše reálne možnosti. 
Nemôžeme byť   napríklad večne mladí 
ani získať bohatstvo celého sveta. S tými 
bohatstvom mi to pripadá ako s hračkou 
v rukách dieťaťa. Dostávame ho iba do-
časne. Akoby nás náš Otec pozoroval, 
čo s nim urobíme – s talentmi, ktoré sme 
dostali. Niekto iba rozpráva aké je všetko 
zlé a druhý to zmení, niekto využije moc 
a peniaze na dobré vecí a iného zničia.

Môj učiteľ Vladko Maslák pomáha 
ľuďom, ktorí prichádzajú z ulice, det-
ských domovov alebo väzenia. Aj on 
používa príklad s hračkou a dieťaťom. 
Hovorí, že keď chcú rodičia zobrať dieťa-
ťu z ruky nôž alebo zápalky, musia mu 
dať nejakú lepšiu náhradu – napríklad 
hokejku alebo knihu. Aj Vladko berie 
ľuďom „hračky,“ na ktoré si už privykli 
– alkohol, drogy, hazardné hry, násilné 
sklony alebo vulgárne slová. Dáva im za 
ne prijatie, prácu, pokoj, modlitbu. 

Aj my sa môžeme rozhodnúť pre ta-
kúto výmenu. Alkohol môžeme naprí-
klad vymeniť za pohyb a šport. Neberiete 
drogy? A čo závislosti na čokoláde, sláve 

a obdive, moci a egu, sebastrednosti a 
sebaľútosti? Možno nesedíte každý deň 
za hracím automatom, ale za interne-
tom a hazardujete za volantom auta. Čo 
tak odpojiť sa od internetu a cestovať 
vlakom? Na začiatok postačí aspoň pár 
dní v mesiaci. A môžeme pokračovať – 
ohováranie ľudí nahraďme pochvalou 
(hľadajme v druhých ľudí Krista, aj keď 
je riadne ukrytý), útoky na druhých 
(často slabších ako my) vymeňme za ich 
ochranu. 

Otočme prst, ktorým ukazujeme 
na nedostatky druhých radšej na seba. 
Vymeňme svoj autoportrét dokonalosti 
za zrkadlo a poctivo si v ňom urobme 
vlastnú reflexiu. Spomeňme si na mno-
hých svätých – mali zlý začiatok, ale 
dobrý koniec. Minulosť je za nami, ne-
vyčítajme si už donekonečna svoje pády. 
Budúcnosť je pred 
nami, pracujme na 
nej. Každý deň, kaž-
dú hodinu, môžeme 
znovu začať – zme-
niť sa, premeniť sa, 
obrátiť sa, znovu sa 
narodiť alebo 
vstať z mŕt-
vych.

Výmeny 2020

» Ján Košturiak

16. 1. 2009 
bol posledným dňom platnosti slovenskej 
koruny.

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751
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21.1.2020 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

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

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Domáca zabíjačka nemôže chýbať aspoň 
raz ročne na žiadnej dedine, no viete čo je po-
trebné, aby bola úplne legálna? Je to pomerne 
jednoduché. Pri domácich zabíjačkách platí 
pre európske spoločenstvo voľná ruka pri le-
gislatíve a teda, každá jedna krajina si môže 
vytvoriť vlastnú legislatívu. Z hľadiska sloven-
skej legislatíve je to pomerne jednoduché, ba 
dokonca aj prospešné pre ľudí. Samozrejme 
netreba zabúdať, že produkty domácej za-
bíjačky nie sú povolené na predaj, ale len na 
vlastnú spotrebu pre prípad ohrozenia zdra-
via konzumentov. Pri domácich zabíjačkách 
ošípaných je potrebné nahlásiť zabíjačku re-
gionálnej veterinárnej a potravinovej správe 
aspoň jeden pracovný deň vopred. Taktiež je 
potrebné dodržať všetky hygienické podmien-
ky a dodržať humánne zabitie zvieraťa. Najmä 
je však potrebné po zabíjačke poslať vzorky na 
kontrolu prítomnosti parazitov. Preto áno, do-
máce zabíjačky sú na Slovensku 
dobre ošetrené, jediné, čo by 
sa mohlo rozšíriť, je možnosť 
predávať tieto produkty ako 
predaj z dvora.

Viete, ako správne urobiť 
domácu zabíjačku?

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!
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pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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Sme najaktívnejšie 
hnutie!

RASTIEME
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vytvorili krajinu, kde budeme 
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pujú aj v pléne Národnej rady, 
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V posledných prieskumoch 
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