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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

T: 0908 13 11 99

131200033

131200011

721200004

786%29

štiepaný buk - odrezky dub

131200034

0910 598 927

T: 0904 526 108
0905 981 345

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

T: 0915 118 163

721200017

Murárske práce
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PÔŽIČKY
721190318
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Partner
Wüstenrot
721190326

Naučím, doučím ANGLICKÝ JAZYK,
pripravím na maturity.
T: 0905 209 747 Volať po 17.00 hod.!
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Výroba drevárskych
komponentov
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finálnych produktov

T: 0905 702 189
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Týždenne do 41 340 domácností

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.
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ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
Myslím na slušnosť ako na prejav dané Ústavou Slovenskej republiky.
postoja jedincov či celých skupín ľudí Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
k občianskemu okoliu. Myslím na „zvrchovaný, demokratický a právny
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
správanie sa, (slovo decentný pochá- ani náboženstvo. Slovenská republidza z latinského decentia), myslím na ka uznáva a dodržiava všeobecné pramorálne kvality človeka a ľudí vše- vidlá medzinárodného práva, medziobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú národné zmluvy, ktorými je viazaná,
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa Štátna moc pochádza od občanov,
jej počas celého života. Od rodičov, od ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale svojich volených zástupcov alebo
aj od politikov, teda od tých, ktorí by priamo. Štátne orgány môžu konať iba
mali predstavovať akúsi občiansku na základe ústavy, v jej medziach a v
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
je, potom do akej miery nás ovplyvní zákon.“
alebo neovplyvní všetko to neslušné
Ak si nedokážeme ctiť našu ústaokolo nás, záleží aj na spomínanej vu ani v týchto základvýchove, aj na našich povahových ných bodoch, nemáme
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré záujem o slušnosť, ani
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo- o štátnosť, ani o spravšetkým spoločensky akceptovateľné. vodlivosť. A chceme žiť v
A je tu ešte aj úcta k človeku.
takom Slovensku? SkuAk chceme žiť na slušnom Sloven- točne?
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s
Všetko dobré vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.
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PRIEVIDZSKO Zabezpečovacie prostriedky

INZERCIA

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
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131200007

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať,

či má povinnosť ﬁrma v ktorej pracujem,
oznámiť súdu (vo veci starostlivosti sudu
o maloleté deti - výživné) akú formu pracovného vzťahu mam uzavretú, pracovnú
dobu a aký dostávam príjem za určité
obdobie. Zo súdu neuvádzajú žiaden zákon, nie je tam odôvodnenie a ani nie som
účastníkom konania. Som druhova priateľka, ale žijeme v spoločnej domácnosti,
máme spolu syna, ale nie sme manželia.
Môže ﬁrma v ktorej pracujem okresnému
súdu nezaslať takéto informácie?

Odpoveď: Dobrý deň, súd v tomto konaní zisťuje Váš príjem aj

uvedené informácie práve z dôvodu, že žijete s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti a tým sa podieľate na spoločných nákladoch.
Súd má zo zákona povinnosť zisťovať majetkové pomery na strane
povinného rodiča (otca dieťaťa) a z dôvodu, že s ním žijete v spoločnej domácnosti, musí súd zistiť aj Vaše zárobkové pomery. Súd má
právo požadovať od Vášho zamestnávateľa zaslanie potvrdenia
o Vašom príjme. V zmysle príslušných zákonných ustanovení má
každá osoba v rámci svojich možností poskytnúť súdu súčinnosť v
rámci súdneho konania. Ak ﬁrma v ktorej pracujete neposkytne
potrebné informácie, súd si Váš príjem dokáže zistiť napr. cez
sociálnu poisťovňu. Súd môže uložiť fyzickej aj právnickej osobe poriadkovú pokutu.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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 uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
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Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
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Novozámocko
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Senecko
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Topoľčiansko+PE+BN
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Trnavsko
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Prenajmem nebyt. priestor
24m2 Zapotôčky PD, 150€
0918 997 888

Cena za 226 hodinový kurz je od 300,00 €

Informácie osobne na adrese:

Slovenský Červený kríž
Staničná č.2, Prievidza

721200010
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LV
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PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne od 04.02. do 06.03.2020

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

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

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131200027

Západné Slovensko

otvára

47-012

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

131200013
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REGIONPRESS, s.r.o.
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Východné Slovensko
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vzdelávanie, zdravie, služby
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Trojuholník škola – rodič - žiak II
Neviem, či uvediem niečo užitočné
k téme výberu materskej školy (MŠ),
keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a
rodičia skôr umiestnenie prijímajú,
ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii
nie je správne zveriť deti hocikomu.
MŠ nemajú spády, teda netreba sa
orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje.
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve
školy, no obe môžete relatívne dlhý čas
pozorovať, spoznávať ich personál. .
Keďže škôlkam zverujeme malé
deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky,
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ,
možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri
budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť,
obsah informačných tabúľ, hracie prvky
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné
prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia.
Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

NOVÉ V PRIEVIDZI

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky).
Avšak neberte ako hlavné kritérium
vyučovanie cudzieho jazyka či iného
učebného predmetu. To ich neminie
v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do
hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne
prevažne súkromné MŠ s alternatívnym
spôsobom vyučovania. Je potrebné si
naštudovať takúto alternatívu, lebo nie
všetko môže vyhovovať požiadavkám
rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň
by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej
alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili.
Pri posudzovaní vzdelávacieho
programu sa zaujímajte o rozvíjanie
predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť
prípravy na základnú školu. V príleve
mnohých vyučovacích trendov neraz
rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ
im nevychová budúcich finančníkov a
nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po
takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ
ich, prirodzene, ponúkajú.
V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno,
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

redaj
ný

ný servis

www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

131200009

Kam na materskú školu?

721190327

prievidzsko

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Vichy zľava na single
produkty -4€

BIODERMA
ATODERM
ZĽAVA
–20%
na single
produkty

EUCERIN zľava na
ELASTICITY HYALURON
FILLER -4€

3,14€

1,57€
RECTOVENAL acute gel 50g -

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

so sladidlami

IBALGIN krém 100g ATARALGIN 20 tbl - tlmí bolesť hlavy,

bolesť
zubov a hlavy, menštruačné
bolesti, znižuje horúčku

krčnej chrbtice, zubov a chrbta

5,64€

3,55€

3,38€

1,69€

3,79€

3,03€

OSCILLOCOCCINUM
6 dávok -

Dr. THEISS SCHWEDEN-BITTER
100ml - výživový doplnok, bylinný

chrípkové stavy (horúčka,
prechladnutie, bolesti)

6,14€

3,07€

potláča bolesť, tlmí zápal a
znižuje opuch

6,27€

1,78€
anorektálny gél na hemoroidy

VALETOL 24tbl -

prípravok, Angelika lekárska stimuluje
trávenie, prispieva
4,52€
k činnosti tráviaceho
traktu

7,54€

3,62€

6,03€
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131200017

PANADOL FEMINA 10tbl - proti

menštruačným bolestiam a kŕčom

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
domácnosť
9
09 DOMÁCNOSŤ
záhrada
a zverinec
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
hobby
a šport
11
11 HOBBY
A ŠPORT
deťom
12
12 DEŤOM
rôzne/predaj
13 RÔZNE / 13
predaj

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš 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 toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

56#8'$011$%*1&0521.1è015Ċ
MQORNGVP¾TGCNK\¾EKCUVCXGDPÚEJRT¾E
UVCXDCTQFKPPÚEJCD[VQXÚEJFQOQX
RQMN¾FMC\¾OMQXGLFNCåD[
\CVGRûQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCPÚOKU[UVÆOCOK
\GOPÆXÚMQRQXÆRT¾EG,%$
IA
FQRTCXC6CVTC.KC\
AKC
RTGP¾LQOHCU¾FPGJQNGwGPKC

» red

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131200036

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 2.izbový
byt v PRIEVIDZI. Cena za mesiac 300 eur spolu aj s energiami. Tel. 0919 202 721
» Rodina v Prievidzi prijme do 3
izbového bytu do spolu bývania
ženu, ktorá dokáže žiť aby bol
príjemný deň. Vyrozumenie na
správnom čísle T: 0915 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

-20%

tel.:
GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

131200038

03 BYTY /3predaj
byty/predaj

Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

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.
Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk
UNIPAS spol. s r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
www.unipas.sk
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď!

Kontakt:
0948 109 195

36-0001

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» CZ 175, Jawa 250, 350, Pionier, Stadion,Mustang, SIimson .Kúpim tieto motorky. T:
0915 215 406

Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.

131190506

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

131200012

Občianska
riadková
inzercia

lekárnička z prírody / zamestnanie, služby

131200003

4

prievidzsko

politická inzercia, služby, domácnosť

5

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
*

Využite ceny 2019

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

Chcete

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

131190505

bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

PALIVOVÉ DREVO

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

Postarám sa o Vašu záhradu

SLUŽBY

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721190325

Výročia a udalosti
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za
obnovenie skupiny.

19. januára 1976

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

131200016

do vypredania zásob

ZUZANA&,1*(ď29È%8'(.$1','29$ġ
ZA+187,(62&,$/,67,6.

6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva
QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal,
SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK
SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN
åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD
REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ
åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ
SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK
WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP
SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP
IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK
'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK
QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG
%RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\
QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\
QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD
REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR
RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD
DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK
3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX
NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê
åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ
VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK
SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK
SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX
QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX
SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê
åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL
QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD
åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL
XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH
GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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(GXDUG&KPHOiU
3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN



%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi
]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD
SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK
åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK
VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL
VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX
VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê
NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX
GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP
YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU
WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\
QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH
VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD
D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX
QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR
]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\
NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP
]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR
VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD
YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár

voľby / politická inzercia, služby
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Koho voliť?

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z
nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé
médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme.
Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“.
Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili
naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých
niekoľkí mali v minulosti takzvaný
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli
svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote.
Poďme voliť, lebo určite nechceme,
aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých
z vyššieho odstavca.
Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch
sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

    
Nevoľme tých, ktorí prezliekajú
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.
Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu
na trhu.
Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli
žiaden rozumný a splniteľný program,
iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci.
Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg.
Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú,
denne.
Naozaj, vážení čitatelia, v tejto
chvíli ešte neviem, kto napríklad u
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však
byť niekto pre mňa morálne prijateľný,
hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky
všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím,
že niekto taký sa u nás na Slovensku
nájde.
Musíme takého nájsť. Čas nás ešte
až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky
a nezabúdať.

ĪơȒȇŖȟˋʋȥŔȍʡɢơ˙
Autodopravcov aj všetkých slušných
ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛
ɢȍŔʋȇȶʽȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ
ơ ʋȶ ȶɭǌŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿
ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭࡳ
¡ǫȍǫȷȥˊ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ
ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ
ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ
ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛
ɭʠȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ
ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛
ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛
ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠŔࢳƎȶ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳŔ˙Ǝˋȇʋȶ
ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ
ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛
ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛
ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ
¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙
ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠȇʋȶɭŖȟŖ
ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ
Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ
ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃŔȇȶ0èࡳ
òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ
˪ɭȟŔ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛
Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ
ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ

» Ivan Brožík
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òȍȶʽơȥɽȇȶ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶɢɭơʽŖƎ˖ȇȶʽŔʋơȒȶʽǫ ȟˋʋŔ ƎʽȶǿȥŖɽȶŹȶȇ ʋȶǠȶ ȇȶȒȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǭ
0èࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ ɢɭơʽŖƎ˖ȇˊ ɽˊɽʋƢȟʠ ʋŔȇ
òȍȶʽơȥɽȇȶɢɭǫʁȍȶȶࢳࠆ߿߿ȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢ
ȥŔȟǫơɽʋȶʋȶǠȶŔŹˊɽŔǫȥʽơɽʋȶʽŔȍǫƎȶȶɢɭŔʽˊƃǫơɽʋŔࢳʽˋɽʋŔʽŹˊƎǫŔȒȥǫƃǫƎʡƎȶɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟˊȥŔ-ˊɢɭʠɽࡳ
¥Ŕǿ˖ȥŖȟơǿʁǭ ȟŔ˪Ŗȥ Ŕࢳ ǌŔȥǌɽʋơɭ ȍ -Ŕ࢛
ɢȶȥơ Źȶȍ ȶɢɭȶʋǫ ɢŖȥȶȟ ˖ȶ òȟơɭʠ ʡɢȍȥˋ
ʋɭȶƃǠŖɭࡳ áȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽɢɭŔʽǭȟơ ɽࢳ ȟˋʋȶȟ
ɢȶɭǫŔƎȶȇ Ŕࢳ ˖ŔɽʋŔʽǭȟơ ʋʡʋȶ ȶŹɭȶʽɽȇʡ ˖ȍȶ࢛
ƎơǿǫȥʠࡳŁŔࠀࠁɭȶȇȶʽʽȍŖƎˊȶǠȍȶƎŔȍǫɢȶȍǫʋǫƃǫ
òȟơɭʠòȍȶʽơȥɽȇȶŔ˙ȥŔȇȶɽʍŔࢳƑŔȍʁǫơʋŔȇƢʋȶ
ȍʡɢơ˙ơȥŔʁŔƎɭŔǠŖʽȍŔɽʍʠ˙ȥơʽˊƎɭ˙ǭࡳ
áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ
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V posledných týždňoch som dostal
viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na
ne takto, hromadne.

33-00039

6

interiér

prievidzsko

7

interiér - exteriér - dekorácie

PODLAHY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

od 108€

aj so zárubňou a

OKNÁ A DVERE
JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00
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kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

131200031

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

spomíname

8

Najčítanejšie regionálne noviny

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
ale spomienka na teba v srdciach našich je hlboko vrytá.
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.“

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no
pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“

Dňa 25.12.2019 uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustila
naša mama a starká

Dňa 13.1.2020 sme si pripomenuli
5. rok od smrti nášho manžela, otca,
starého a prastarého otca

OTÍLIA MIKUŠOVÁ

Jána Antola
z Cígľa.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 8.1. 2020 sme si so slzami
v očiach pripomenuli štvrté smutné výročie,
kedy si Pán povolal k sebe nášho
drahého syna, brata a švagra

Dňa 10.1.2020 sme si pripomenuli
11. výročie od úmrtia našej maminky,
starkej a prastarkej
pani Alžbety Ľahkej

pána Jozefa Beňadika

a dňa 23.1. 2020 prvé smutné výročie úmrtia
nášho otecka, starkého a prastarkého

z Prievidze.

pána Ľudovíta Ľahkého
V srdciach vašich milovaných stále žijete.

721200009

z Chrenovca - Brusna.
721200003

Vtedy dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
tú bolesť nám už nikto a nikdy nezahojí.
Spi sladko náš milovaný, my sme stále s tebou
v modlitbách a ty s nami.
„Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti,
nech odpočíva v pokoji, na veky vekov. Amen.“
S láskou spomína mama a sestra Silvia s rodinou.

131190023

721200001

z Cigľa.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Hela a Jana s rodinami.

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si ty, ocko môj a pozeráš na mňa z neba.
Tam, v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď mojím anjelom, na zemi ma chráň.
Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

Dňa 28.12.2019 nás navždy opustila
naša drahá mama a babka

Dňa 21. januára 2020 si pripomíname
6. výročie rozlúčky s mojím milovaným ockom

pani Ing. G. Postupová

Ferdinandom Dobiašom

vo veku 86 rokov,
kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína dcéra.

„Odišli tíško, už nie sú medzi nami,
no v srdciach našich stále žijú spomienkami.
Čas plynie, smútok zostáva, rana v srdci bolí
a zabudnúť nám nedovolí.“

Dňa 6.1. 2020 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

6.1.2020 a 30.1.2020 si pripomíname
15. výročie úmrtia našich rodičov
a starých rodičov

pani Lóry Kopanickej

Márie a Michala Važanových

z Prievidze.

z Prievidze.

Spomína manžel, synovia Ivan a Tibor s rodinami.
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721200014

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
131200021

Spomínajú dcéry Oľga, Anna a Mária s rodinami.

721200012

131200004

S láskou syn a dcéra s rodinou.

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

spomíname, služby

9

„Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok ti vrúcne priať
a s láskou v srdciach na teba spomínať.“

„Spíš ticho, tichúčko, dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len.“

Dňa 10. januára 2020 uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec, syn,
brat, švagor a zať

Dňa 04. 01. 2020 sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký

pán Ivan Martinka.

Emil Čík.

S láskou spomína manželka, dcéry, zať, vnuci a vnučka.

131190023

S láskou v srdci spomína manželka s dcérou a ostatná smútiaca rodina.

„Už nikdy nepohladíme tvoju tvár,
už nikdy ti nepovieme, že si to najvzácnejšie,
čo nám osud vzal.
Svoj večný spánok odišiel si spať,
no my ťa budeme navždy ľúbiť
a s láskou na teba spomínať.“

721200012

prievidzsko

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa dňa 13.1. 2020 prišli rozlúčiť
s našim drahým zosnulým

Dňa 8.1.2020 sme si pripomenuli
4. smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý zosnulý

Elemírom Košeckým.

Miroslav Banetka.
Smútiaca rodina.

721200018

S láskou spomína smútiaca rodina.

131200037

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

P
ï{
VYèĹĒõîŌÝUĹĒõhŘļĹġPËçîZĹÝĩYĮUĹ1ĩTŔřġ
Voċné termíny: 20.1.-24.1.20 | 27.1.-31.1.20 | 3.2.-7.2.20 | 10.-2.-14.2.20
Rezervácie: 0918 494 494 | recepcia@oravskahoraren.sk
Penzion*** Oravská horárHčOravský Podzámok 396, lokalita Zábava
www.oravskahoraren.sk
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27-0017

V ponuke aj pobyty cez RekreaĀné poukazy, pre rodiny s deēmi i pre dôchodcov s dotáciou

legislatíva

10
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Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
 #   "! $ # " !%&$ '  ()  )
!#") *(+ # ,#-($ '  %'
. !    "#  - '  "#  //" "(  
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ŀHQDNWRU£
Y\FKRYDOD
GHW¯DOHERYLDF

PXŀ

ŀHQD
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60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov a 9 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov a 6 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

55 rokov a 9 mes.

54 rokov

53 rokov



62 rokov

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

56 rokov a 6 mes.

54 rokov a 9 mes.

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

57 rokov a 3 mes.

55 rokov a 6 mes.

53 rokov a 9 mes.



62 rokov

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.

58 rokov

56 rokov a 3 mes.

54 rokov a 6 mes.

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov a 6 mes.

58 rokov a 9 mes.

57 rokov

55 rokov a 3 mes.

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov a 3 mes.

59 rokov a 6 mes.

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

1955

62 rokov a 76 dní

62 rokov a 76 dní

62 rokov a 76 dní

60 rokov a 3 mes.

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

1956

62 rokov a 139 dní

62 rokov a 139 dní

62 rokov a 139 dní

61 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

1957

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 9 mes.

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 7 mes.

62 rokov a 1 mes.

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 5 mes.

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.



63 rokov

63 rokov

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 9 mes.

61 rokov a 10 mes.

60 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

63 rokov

62 rokov a 2 mes.

61 rokov a 3 mes.



63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 7 mes.

1963

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 11 mes.

1964

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 3 mes.

1965

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

64 rokov

64 rokov

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

rok narodenia
poistenca

DYLDF

9HNRGFKRGXGRG¶FKRGNXPXŀRYSRGĀDQRYHO\]£NRQDNWRU£]DÏDODSODWLħRGMDQX£UD
rok narodenia poistenca

PXŀNWRU¿Y\FKRYDOGLHħD

PXŀNWRU¿Y\FKRYDOGHWL

PXŀNWRU¿Y\FKRYDO
DOHERYLDFGHWL

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 6 mes.

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 6 mes.



63 rokov

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.



63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

DYLDF

PD20-03 strana-

10

spravodajstvo / politická inzercia

 5E

Manželka „niekoho“
No, hneď na úvod, pokojne môže byť
aj manžel „niekoho“, keď už máme
ten „džender“. Alebo dcéra či syn.
Proste niekto, kto je „niekoho“. Caligula vraj spravil svojho koňa konzulom.
Ako píše kronikár Cassius Dio, kôň
Incitatus už ako konzul starého Ríma
jedával ovos zmiešaný so zlatými vločkami. Čo pil, sa nedochovalo. Napokon, aj Caligula bol iba syn „niekoho“
- veľkého vojvodcu Germanica a dostal
sa práve preto na trón už ako 23-ročný.
Predovšetkým vďaka intrigám. Veď
ako inak...
Prišla, nasťahovala sa do kancelárie, poupratovala pracovný stôl, na
ktorom mali vždy šéfovia papiere s
textami, pásy s nahrávkami a množstvo iných artefaktov a začala šéfovať.
Manželka „niekoho“. Dvakrát denne
porada s podriadenými a medzitým
obchádzky po rajóne, či je v celách
(pardon, v kanceláriách) všetko tak,
ako má byť a či sú tam všetci, ktorí tam
majú byť. V duchu revolučného hesla
„my to teraz robíme inak“.
Úžasné bolo, keď manželka „niekoho“ z vedúcej pozície začala rozdávať

úlohy. Napríklad zaznel návrh – „pán
Albert Schweitzer má narodeniny, stálo by to za medailón.“ Iba tak, no, na
vysvetlenie, písal sa rok 2002, možno
2004, určite však toto tisícročie.
Manželka niekoho sa hlboko zamyslela a vydala šéfovský pokyn –
„hm, nepoznám toho pána, ale my
to robíme inak. Tému rozhodne treba
posunúť, aby poslucháčovi niečo dala.
Prečo iba medailón? Pán kolega, urobíte s pánom Schweitzerom rozhovor, iba
tak to pustím.“
Manželky (a ako som už vyššie napísal, aj manželia) „niekoho“ sú proste
geniálne. Rozhovor s mŕtvym je pre ne
gombička práve tak, ako sedieť napríklad v dvestoštyridsiatich dozorných
radách naraz. Alebo riadiť niekoľko
stoviek „vlastných“ firiem.
Manželky niekoho sú vtelením
slávneho Čapkovho Rossum‘s Universal Robots. Proste, správna mašina na
správnom fleku. V správnom čase, so
správnymi konexiami. Veď o nič iné
nikomu ani nejde, iba o ten „flek“. Zlaté
naše „niekoho“ zázraky.
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» Ivan Brožík

Výročia a udalosti
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra zahraničných vecí USA.

23. januára 1997
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho
dôchodku

Nezvyšujú sa
Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený.
Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

35

33 % PM
+
Ŀ0

355,40 €

36

33 % PM
+
Ŀ0

359,60 €

37

33 % PM
+
Ŀ0

363,80 €

38

33 % PM
+
Ŀ0

368,00 €

39

33 % PM
+
Ŀ0

372,20 €

40

33 % PM
+
Ŀ0

378,50 €

3RÏHWURNRY
SRLVWHQLD

9¿SRÏHW
PLQLP£OQHKR
G¶FKRGNX

0LQLP£OQ\
G¶FKRGRN
URN

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41

33 % PM
+
Ŀ0

384,80 €

31

33 % PM
+
Ŀ0

338,50 €

42

33 % PM
+
Ŀ0

391,10 €

33 % PM
+
Ŀ0

342,70 €

43

32

33 % PM
+
Ŀ0

397,40 €

347,00 €

44

33 % PM
+
Ŀ0

403,70 €

33

33 % PM
+
Ŀ0
33 % PM
+
Ŀ0

45

351,20 €

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

34

Tabuľka - zdroj: SP
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PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum
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33-0002

prievidzsko

12

zamestnanie, služby, domácnosť
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

PD20-03 strana-
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politická inzercia, služby, kultúra

prievidzsko

13
Alternatíva existuje

Výročia a udalosti
sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON

Vox populi

TAKTUJTE N
Á

„Volíme, aby parlament konečne reprezentoval národ, nie iba časť voličov.“
Ján Papuga, Bratislava
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík
predseda SaS

SaS ROZDÁVA
DARČEKY
AJ PO VIANOCIACH

Získajte kuchársku knižku
Richarda Sulíka, ktorú
pripravil so šéfkuchárom
Marcelom Ihnačákom

48 prvotriednych
receptov
Napíšte krajskému predsedovi SaS
Ladislavovi Matejkovi,
číslo 27 na kandidátke SaS, na email
lado.matejka@gmail.com a on Vám ju rád pošle.

Zdravý rozum
je najlepší recept

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

47-004

46-0192

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

opsa
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RUCNÁ
AUTOUMYVÁREN

STAJAN Slovakia, s.r.o.
spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

T: 0905 069 579 (nad plavárňou - ul. Pstruhárska 5)

UMYMA

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

33-0006

33-0005

REGRUTÁTOR/KA

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Strojové brúsenie/leštenie laku
Ručné pastovanie
a voskovanie laku/keramika 2-3 ročná
Tepovanie Po-Ne 8.00-18.00 hod.
UMYMA HANDLOVÁ

HĽADÁ

��������������������������������������
���������������������������������������
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721200019
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413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
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fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008
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mesto prievidza

15
platená inzercia

PRIEVIDZA,
PRIEVIDZA,

MÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRAf!

+ÒóÿÌØ¨¤¨ÙÙ¨à¤ƌƎıƌı¤àƍƔıƍıƍƋƍƋ
ėÂóÏÌØ¨ÏïóÙ¨À½ïǯóÏàìï¨óĊàÌ¨Ø¨óúàı

ċċċıėÀ½¤À¨ÒÏàıóÏ

131200014

prievidzsko
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zdravie / služby
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Dajte svoj krúžok

JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV 
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
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>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
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6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX
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