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PREDAJŇA OUTLET TEXTILU
Handlová

ODEVY

L-Glamour s.r.o.

aj značkové

Športová 40 (nad Billou),
0915 099 747
Otváracie hod.
131200036

(Staré sídlisko)

Po-Pia 10:00 - 17:00 hod.,
So
8:00 - 11:00 hod.

13 120 0051

M. R. Štefánika 38, Prievidza
131200035

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

131200042

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131200054

>%(2

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Bioderma Pigmentbio C-Concentrate
a BIODERMA rada
White Objective
na pigmentové
škvrny zľava -20%
v týždni
od 10.- 15.2.2020
ATARALGIN 20 tbl - tlmí bolesť hlavy,
krčnej chrbtice, zubov a chrbta

OSCILLOCOCCINUM 6 dávok -

RECTOVENAL acute gel 50g -

anorektálny gél na hemoroidy

6,14€

3,07€

19,42€

15,42€

5,64€

1,69€
chrípkové stavy (horúčka,
prechladnutie, bolesti)

IBALGIN krém 100g - potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí
zápal a znižuje opuch. Krém obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré pôsobí
protizápalovo.

6,27€

3,38€

7,54€

6,03€

relipidačný telový balzám
hydratuje pokožku a zároveň
zabraňuje podráždeniu a svrbeniu
pokožky. Určený na atopickú
pokožku dojčiat, detí a dospelých,
obnovuje
hydrolipidický ﬁlm,
dodáva pokožke
pružnosť a vláčnosť,
termálna voda
v prípravku
ukľudňuje
pokožku

Apotheke Vitamín C
20% 20ml - vysoko

VALETOL 24tbl
- bolesť zubov a

koncentrovaná účinná látka v
kvapkách. Pre žiarivú pleť s
antioxidačným účinkom proti
voľným radikálom. Proti
príznakom únavy pleti. Stimuluje
tvorbu kolagénu a chráni
existujúci kolagén.
Zmierňuje vrásky.
Zlepšuje obraz pleti
a robí ho rovnomerným.

hlavy, menštruačné
bolesti, znižuje
horúčku

3,79€

3,03€
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EUCERIN zľava -7€ na single
produkty pri nákupe nad 21€

La Roche Posay Lipikar
Baume AP+ 400ml -

redakčné slovo / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Argument päsťou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

131200007

S HERŇOU V NOVÁKOCH.

T: 0905 658 386
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať,

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

moja suseda má pozdĺž mojej parcely
na svojom pozemku vysadené tuje vo
vzdialenosti 0,5 m od môjho domu, pričom tieto tuje sú vysoké a suché, ihličie
padá do mojej záhradky, v prípade vetra
až do mojej spálne. Prosím, koľko metrov
musí byť strom vzdialený od môjho pozemku. Známy mi hovoril, že v Čechách
sú to 3 metre. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, v zásade platí,

MESTO NOVÁKY

Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor
v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí 47/36 –
časť budovy o rozlohe 178,12 m2 s minimálnym nájmom
12 000 € ročne za celý predmet nájmu obchodnou verejnou
súťažou s použitím systému elektronickej aukcie.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory
v Handlovej o výmere 20 m2.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
www.tsk.sk, na úradnej tabuli TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

že vlastník nie je na svojom pozemku
obmedzený, čo sa týka dispozície so svojim majetkom. Občiansky zákonník, ani iný právny predpis výslovne neustanovuje výšku stromov, či krov pri plote. Čo však platí je, že
Váš sused sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného a čím by vážne ohrozoval
výkon jeho práv. V prvom rade odporúčam vyzvať suseda
na odstránenie uvedených stromov, ktorých ihličie Vás
nad mieru primeranú pomerom obťažuje, pričom sa jedná
o pevný odpad. Ak k náprave nedôjde, môžete sa obrátiť
na súd, aby rozhodol o odstránení predmetnej zelene. Základnou otázkou, ktorú súd bude posudzovať je, či sa jedná
o prekročenie miery primeranej pomerom, pretože zákon
túto nedeﬁnuje. Jedná sa vždy o konkrétnu situáciu, ktorú
môže posúdiť súd rôzne, podľa okolností.

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie
nehnuteľností – pozemku parc. reg.
C-KN č. 411/2 o výmere 625 m2
a budovy „Hotela GASTRO“ s. č. 9
na parcele reg. C-KN č. 411/2, k. ú. Nováky.
Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie
o nehnuteľnostiach sú zverejnené
na stránke www.novaky.sk.
Obhliadku si môžete dohodnúť
na MsÚ Nováky na 1. posch., č. dv. 11,
tel. č. 046/5121 522.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov
končí dňa 28.02.2020 o 12:00 hod.

13 120 0072

KAVIAREŇ

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.

131200013

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

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ

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

131200010

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

Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk
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13 120 0058

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

Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.

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

131200043

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

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...

721200042

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.

721200040

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0076

Redakcia:

politická inzercia, služby, domácnosť

prievidzsko
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VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
131200016

721200005

Partner
Wüstenrot

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

izolácie plochých striech

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

T: 0905 702 189

131200011

0905 807 194

721200037

www.plochastrecha.eu

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

125€ s dovozom
do 20 km

Výročia a udalosti
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

14. februára 1956

0910 598 927

131200034

zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

HLAVU HORE, SLOVENSKO
PaedDr. Tomáš Kozák - Prievidza

Vyštudoval som učiteľstvo a viac ako 12 rokov som pracoval v školstve, popri tom 8 rokov pôsobím v
súkromnej sfére v telko segmente. Školstvo a kultúra sú témy, ktoré sú mi blízke a chcem sa im venovať
a využiť svoje skúsenosti, nakoľko sú to dlhodobo zanedbávané oblasti. Potreba kvalitného a najmä
efektívneho vzdelávania je dôležitá pre uplatnenie mladých ľudí na pracovnom trhu. Tiež mám záujem
pomôcť pri rozvoji nášho regiónu po ukončení banskej činnosti.

39.

MUDr. Valéria Mokrá - Poruba

Pracujem ako lekárka – špecialistka v Prievidzskom regióne 22 rokov. S problémami zdravotníctva som
konfrontovaná denne, preto viem, že zmena je nevyhnutná. V zdravotníctve chcem kvalitu, odbornosť,
dostupnosť a slušnosť.
ß£òĨŜ¢ĸ²¢¢îćĥ²ÇŜÇ£ćî²îć§ĥ£ćî54.
²îŜ¢Ç§£§²ć
operáciách, náročnej liečbe, ktorá vyžaduje ďalšiu starostlivosť alebo rehabilitáciu. V súčasnosti nemá taćÕĉÇÇò²òŃ²·áĉĥ áĉĥîÕ·¢ŅŜ£ćîtívnej a hospicovej starostlivosti, a to vrátane domácej hospicovej starostlivosti, (ADOS, fyzioterapia a rehabilitácia v domácom prostredí a
ĦŅŜîćć§õ£õòĥ£ć£§-£îĦ

Ing. Lenka Richterová - Kanianka

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, Bratislava 821 03, IČO: 52581675

PD20-06 strana-

3

124.

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

131200047

Vo svojej práci denne pomáham ľuďom. Ukazujem im cestu, ako si plniť sny a budovať lepšiu budúcnosť. Je však veľa vecí, ktoré ovplyvniť neviem a som presvedčená, že by sa dali urobiť lepšie. Politika
je služba, kde charakter, morálka, spravodlivosť a úprimný záujem o ľudí musia stáť na prvom mieste.
Bolo by jednoduchšie nestarať sa a zmieriť sa, že inak to nebude. Alebo môžem urobiť niečo preto, aby
sa to zmenilo. Aby sa nám, našim deťom a rodičom žilo lepšie. Vybrala som si druhú možnosť. Pridajte
µòĦ-£Çõĥ§îĦ

zamestnanie, školy, služby

PALIVOVÉ DREVO

Unikátne zdravotné zariadenie
Medicínsko-diagnostické centrum
v uniKLINIKE kardinála Korca v Prievidzi
obsadzuje pozíciu

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

AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA

MÄKKÉ 30€/prm

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

Miesto práce: Nábrežná 5, 971 01, Prievidza
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaná mzda (brutto): 6"5)!!5)

03 BYTY /3predaj
byty/predaj

Čo budete vykonávať:

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim zváračku ks-200,
250 aj nefunkčnú. T: 0944
634 153
» Kúpim vzduchovku VZ35,47 (opakovačka na guličky) T: 0910 419 469

A PRAKTICKÁ ŠKOLA

pozývajú mládež základných škôl so zdravotným
znevýhodnením, ich rodičov, výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
dňa 19.2.2020 od 9.00 h - 15.00 h.

tel.:046/542 35 38
OŽNOSTI ŠTÚDIA

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
Chcetevrátane
si podať
inzerát?
inzerátu
medzier.
Nič iné
Návod nájdete na strane 6.
neúčtujeme.

www.oupd.edu.sk
STROJÁRSKE ODBORY

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Hľadám priateľku na vážny
vzťah do 60 rokov. Tel. číslo
0918 256 367

STRIEKANÁ
IZOLÁCIA

NÁBR. J. KALINČIAKA 4, PRIEVIDZA

4-ročné študijné odbory s odborným výcvikom
���� K mechanik strojov a zariadení
odbor s duálnym vzdelávaním
���� K programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení
odbor s duálnym vzdelávaním

STAVEBNÉ ODBORY
4-ročné študijné odbory
���� M
staviteľstvo
���� M �� technické a informatické služby
v stavebníctve
reality a podnikanie v stavebníctve

0905 413 219 0908 623 755
www.calet-sro.sk

Pozývame Vás na
MOŽNOSTI ŠTÚDIA
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

v sobotu 15.2.2020
od 9.00 do 13.00 hod.

a vo štvrtok 20.2.2020
od 9.00 do 16.00 hod.

3-ročné učebné odbory
���� H obrábač kovov
odbor s duálnym vzdelávaním
motivačné štipendium
���� H �� mechanik opravár – stroje
a zariadenia
odbor s duálnym vzdelávaním
motivačné štipendium
���� H �� autoopravár – mechanik
���� H �� autoopravár – elektrikár

ELEKTROTECHNICKÉ ODBORY

3-ročné učebné odbory
���� H murár

4-ročný študijné odbor s odborným výcvikom
���� K mechanik elektrotechnik
odbor s duálnym vzdelávaním
3-ročné učebné odbory
���� H �� elektromechanik – silnoprúdová
technika
motivačné štipendium

���� H inštalatér
2-ročný učebný odbor
���� F stavebná výroba

DOPRAVNÝ ODBOR
4-ročné študijný odbor
���� M prevádzka a ekonomika dopravy

E-mail: www.sospd.sk

Partnerské podniky
duálneho vzdelávania
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13 RÔZNE / 13
predaj
rôzne/predaj

ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO

12 DEŤOM
deťom
12
» Predám kočík 2 komb. Plus
oblečenie, paplónik 50eur
,dohoda možná t. č. 0944
154 743

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim akordeón, heligónku. T: 0915 876 860

uniKLINIKA kardinála Korca, ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, www.uniklinika.sk

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

pošlite nám svoj životopis na adresu uniklinika@uniklinika.sk

- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám luster priemer 50
cm, cena 5 eur T: 0904 945
750

Čo je potrebné pre to urobiť?

do vypredania zásob

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908
532 682.

*
19
Využite ceny 20

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim záhradku na sídlisku
Kopaničky. T: 0904 475 665

( !)%,"#!"!0
vybavením
( %4+%,&
( !5)
( !," %!!)$
( $#" !#!#
( !," %& !1%#0 !%0$)
( '4%"$1&"#%)!
Pharmaeduca
( !," % %+$-%+$
sporeniu (III. pilier)
)0  *#! .%
( %'%!'!%#)""#! ( !," %"#!%$!)')
( ' %"3 !#"0 !,"#$p ( "&"##+%')%

13 120 0057

06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj

)#$+2$'

( )% !, !% #%
na vyšetrenie
( !" !%
anamnestických údajov pacientov,
odbery biologického materiálu
( ""# !!0)!"&
zákrokoch a vyšetreniach
( %'!%#$#)

13 120 0062

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj

0948 468 858

13 120 0056

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem 1-izbový zariadený byt pre 1 osobu, Sv. Cyrila. Tel. 0919 140 048

TVRDÉ 40€/prm

721200028

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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politická inzercia, služby, zamestnanie
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131200009
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NOVÉ V PRIEVIDZI

131200038

-20%

Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko

T:0948 975 710

131200003

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

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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Hľadáme
nových kolegov,

56#8'$011$%*1&0521.1è015Ċ

tel.:

131200012

hurtis@advokathurtis.sk

 

E+G STAV s.r.o.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
7221200008

Chcete


 

721200031

Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

721200027

predaj
záručný
a pozáručný servis

spomíname

Najčítanejšie regionálne noviny

„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť, žiaľ a strata.

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

Dňa 28.1.2020 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký a priateľ

Keď si bola s nami,
tvojim krédom bola viera,
nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať
vždy pri srdci hriala.
Tvoj dotyk bol vždy ochranou
a oporou, s tebou bol vždy
veselší svet.

Ladislav Dolník
z Diviackej Novej Vsi.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Len smútok žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami.
Aj každý deň keď odchádza,
nezabúdame na chvíľu,
že si tu s nami.“

13 120 0060

6

Dňa 29.1.2020 sme si pripomenuli
20. výročie, kedy nás navždy opustil
drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec

Dňa 12.2.2020 si pripomenieme
1. výročie, čo nás opustila
Erika Šuhajdová

pán Ivan Humaj
z Prievidze.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej spi sladko, veď sa opäť stretneme.“

13 120 0068

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0073

z Rudnianskej Lehoty.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 7. februára 2020 si pripomíname
1. výročie, kedy nám do večnosti odišla
naša drahá manželka, matka,
stará a prastará matka

Dňa 8. februára 2020 si pripomíname
už 7 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, matka a starká

pani Otília Valentová.

pani Antónia Barjaková
z Prievidze.

S úctou a láskou manžel a deti s rodinami.

721200026

13 120 0067

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku!
S láskou spomína manžel, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

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

Dňa 31.1.2020 uplynulo
deväť smutných rokov
od úmrtia našej dcéry

Dňa 12. 2. 2020 si pripomenieme
prvé smutné výročie odvtedy,
ako nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko

PD20-06 strana-
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721200038

S láskou spomínajú rodičia, sestra Katka, manžel, synovia Matúš a Filip.
Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami...

Mgr. Juraj Bahýl.

13 120 0070

Ing. Jarky Hupkovej, rod. Krškovej.

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

PD20-06 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

13 120 0065

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov
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13 120 0063

13 120 0063

politická inzercia, domácnosť

13 120 0075

13 120 0063
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prievidzsko

človek / domácnosť, služby
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Vzťahy ako zrkadlá nás samých
Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.

na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie za» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák
hubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed- motivátor, autor úspešnej série kníh šlabikár šťastia
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Nedostali ste kalendár? Vyzdvihnite si ho osobne
V závere roka 2019 bol do všetkých domácností bezplatne distribuovaný kalendár mesta na rok 2020. Ak
vám kalendár nebol doručený, môžete si ho vyzdvihnúť osobne.

kalendár v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí slobody. Turisticko-informačná kancelária je otvorená
v pondelok až v piatok v čase od 9:00 h do 17:00 h.

Obyvatelia Prievidze mohli v závere roka vo svojich poštových schránkach nájsť darček od mesta Prievidza – kalendár na rok 2020. Kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje dôležité informácie pre obyvateľov z oblastí platenia
daní, zberov a separácie odpadu, ale aj podrobné termíny
plánovaného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých častiach mesta. Okrem servisných
informácií obyvateľ v kalendári nájde podrobné termíny
konania rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí.
Z dôvodu reklamácií na distribúciu stolového kalendára
si môžu obyvatelia mesta bezplatne vyzdvihnúť stolový

Výveska na smútočné oznamy je späť
Rodinní príslušníci zosnulých obyvateľov majú opäť
možnosť zverejniť smútočné oznámenia, takzvané parte.
V minulosti poskytovalo mesto Prievidza možnosť vyvesiť smútočné oznamy na budove Domu služieb, no
z dôvodu rekonštrukcie budovy nebola táto možnosť
v roku 2019 k dispozícii. Samospráva na tento účel vytvorila nový priestor, ktorý môžu obyvatelia mesta využiť. Nová výveska je umiestnená na dobre viditeľnom
mieste vo vestibule Mestského úradu – budovy B (v ktorej je na prízemí pobočka Slovenskej sporiteľne).
Na výveske budú smútočné oznámenia uverejňované až potom ako príbuzní zosnulého poskytnú súhlas
s použitím osobných údajov, v súlade s príslušnou legislatívou. Tlačivo žiadosti je k dispozícii v kancelárii referentov pre obradovosť a na Mieste prvého kontaktu
v budove Mestského úradu. Po vyplnení žiadosti bude
zabezpečené bezplatné vyvesenie a zvesenie smútočného oznámenia.

Oznámenie o predaji vozidla
Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI, rok výroby 2007, evidenčné číslo PD 720 ED, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 2 269,00 eur.

resp. na Mestskom úrade v Prievidzi - majetkové oddelenie, kontaktná osoba Marta Baťová, č. t. 046/5179207,
0904752645, e-mail: marta.batova@prievidza.sk, tomas.
dobrotka@prievidza.sk.

13 120 0069

Záujemcovia si môžu vozidlo obhliadnuť v garáži na Ul.
Záujemcovia môžu posielať svoje cenové ponuky (aj
J. Hollého č. 2, v Prievidzi, a to po dohode s kontaktnou s uvedením telefonického kontaktu) v zalepenej obálke
osobou, Ing. Ľubomírom Mištinom, č. t. 046/5179507, s označením: „PREDAJ OSOBNÉHO MOTOROVÉHO
0904752625.
VOZIDLA - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Prievidza,
Mestský úrad, majetkové oddelenie, Námestie slobody
Technický stav osobného motorového vozidla je popí- č. 14, 971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou alebo
saný v Znaleckom posudku č.49/2019 zo dňa 20.10.2019, osobne prostredníctvom podateľne MsÚ, v termíne do
do ktorého je možné nahliadnuť pri obhliadke vozidla, 24.2.2020, do 15,00 hod.
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ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

č. 6 / 7. február 2020 / 24. rOčNÍK

PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 41 340 domácností

Max Trenčín štartuje zbierku
„Bicykel do každej rodiny“

Projekt je realizovaný pod záštitou
Mesta Trenčín, ktoré túto myšlienku
aktívne podporuje ako komunikačne,
tak aj pomocou pri výbere rodín, ktorým budú bicykle venované.

„Teší nás, že spoločnosti pôsobiace v Trenčíne nás čoraz častejšie
Zbierka sa bude realizovať v dňoch kontaktujú s projektami, ako pomôcť
1. až 23. februára 2020 na prízemí OC mestu a komunitám ľudí, ktorí v ňom
MAX, v pracovných dňoch od 15:00h žijú. Veríme, že sa v Trenčíne nájde
do 20:00h, a od 10:00h do 20:00h počas veľa bicyklov, ktoré občania darujú a
víkendov. Termín je zvolený s ohľadom nájdu si tak nových majiteľov,” dodáva
na fakt, aby sa k rodinám bicykle do- Patrik Žák, zástupca primátora Mesta
stali ešte pred začiatkom jarnej sezóny, Trenčín.
kedy ich budú môcť naplno využiť.
Mať bicykel je túžbou každého dieRevíziu a renováciu bicyklov do ťaťa a v dnešnej dobe je bežné, že ich
funkčného stavu zabezpečí partnerská počas svojho detstva vystriedajú hneď
spoločnosť LIBERTY TRADE, s.r.o.
niekoľko. Žiaľ, nie všetky rodiny si ich
môžu dovoliť - len v Trenčíne sa v núdzi
Cieľom projektu je podporiť voľ- nachádzajú desiatky rodín.
nočasové a športové aktivity sociálne
slabších rodín formou zabezpečenia
Prečo práve bicykle? Pravidelný
zrenovovaných bicyklov nielen pre pohyb, predovšetkým ten na čerstvom
deti, ale aj dospelých. Rodiny, ktoré ne- vzduchu, prináša množstvo známych
majú dostatok prostriedkov, tak získajú výhod. Okrem pozitívnych účinkov na
možnosť tráviť voľný čas aktívne, ale fyzickú i duševnú stránku človeka je
najmä spolu.
šport skvelým prostriedkom na vytváranie nových priateľstiev a stmeľova„Nákupné centrum MAX pôsobí nie rodín – čo je nesmierne dôležité pre
na trhu vyše 13 rokov. Za ten čas sme rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkých
zorganizovali množstvo podujatí či životných situáciách.
akcií pre našich zákazníkov, ktorých

» red

rodinné/firemné posedenia, oslavy, kary
tradičné slovenské jedlá
obedné menu

Otvorené 7 dní v týždni
od 10:00 - 22:00 hod.
Šimonovská 546/1 Nováky
0905 100 162
drago@drago.sk
www.koliba.drago.sk
: kolibaudraga

13 120 0052

vernosť si mimoriadne vážime. Preto
je prirodzené, že sme sa tentokrát rozhodli byť skutočne prínosom pre našu
komunitu a považujeme za svoju povinnosť poskytnúť ľuďom z Trenčína
okrem nákupných možností aj reálnu
pomoc,“ uviedol Rastislav Korenko,
riaditeľ OC MAX Trenčín.

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

9. februára 1913

Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

Miroslav Beblavý
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Nákupné centrum Max Trenčín,
patriace pod spoločnosť Multi Corporation, štartuje charitatívnu
zbierku s názvom „BICYKEL DO
KAŽDEJ RODINY“. Zbierka sa organizuje pod záštitou Mesta Trenčín, v
spolupráci so združením Trenčiansky Naivný Bikesharing a spoločnosťou LIBERTY TRADE, s.r.o.. Jej
realizácia bude vďaka partnerom
veľmi jednoduchá. V termíne od 1.
do 23. februára 2020 môže každý,
kto vlastní starší či nepoužívaný bicykel, kolobežku či trojkolku, darovať tieto prostriedky rodinám, ktoré
si ich kúpu nemôžu dovoliť.

KOLIBA U DRAGA Nováky

pOlitická iNzercia, vOľby, služby
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Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
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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
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Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
Na využitie elektronických služieb bu- priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
dete potrebovať:
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
bezpečnostný osobný kód (BOK),
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
- čítačku čipových kariet,
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, kto- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob- rá je splnomocnená na prevzatie hlasovačianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte cieho preukazu za splnomocniteľa.
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
Pamätajte vopred na to, že voľby do
- nainštalované aplikácie na prihlásenie, Národnej rady Slovenskej republiky sú
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo- dňa 29. februára, teda v čase striedania
vých kariet.
sa jarných prázdnin vo viacerých regióEšte stále však môžete aj po desiatom noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
februári žiadať o vydanie hlasovacieho nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
preukazu osobne, alebo splnomocnenou trvalého bydliska, je teda vysoký.
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza» red

EXTRA
    

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

47-012

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

@?? / !' &#  !#% !
$> %#! #  )"%= ) &%<
!'4 2%/  '> #%$' "! <
%;!' %!#.'$% .!' #%$'
0'!  !'!#  5 2%,% )"%. )
2%/  :9/ !'&# 
+%,% % "#. !> 99 / !' &# 
%!#-!(=#!) -;&8!!
"#."%! > 0!!  ! "!!
$!,  $2. ! 4
#! ,
!' ! '4! 3 )&'& "!".<
$ #  '4# ; 7 -! 4% 
9??/ !'&#)"!$ 4@?#!<
!'!2!!'#$3#! *#
#$#!(%',#!$%#  %!#,
"!,=;&8!>"#%!!#!'<
$- " ) "!$ $'! #,<
%! >;&8!)'(2&0!(>$!<
, ,'(!>",#&#$7 
 8"!'!;,'2%(%%! '4<
! - )&'( '("!' > !#, <
%" )6!'4"!"% .!' 
!!' $&$.&#!=$&%!7<
4$!, (2%,% %!#4&($= 
;&. 
! !4%45 .# '(!<
!% ,2$!, ("#!#! "2.
)!'2%4 &3"!%4
$%#, 
))"7= ( %! )!<
$%)"!! 8$!% '> 3) 

!05 '2%4 #! ,   <
  )> 7 !' #! ( !$%  ',5 &
!#!& > #!  % "#. !>  
"#.  ($.   - #! ( 
 "!0= '(&!'= :? ???
!'4 ,! 4 (%!' $> #&!'<
4 ,! 4 
&$.!"#'=$"#'!'!$= 
> "#! "# !$ '.  ! & <
!' !7 #!'$, * "! ,
 #  !7 #  !'  4 )> '#5( 
!', "!.& ) $'!! !2
11#  $%# 6,>"! -<
!"#) %2"#  "!"<
!  $&!' > "#!&#,%!#!'  2%
#(#>2%(
   
     

     

PDzel20-06 strana- 2

 

33-0001

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

    

prievidzskO

relax

3

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš
Nicholsonová cestuje párkrát za mesiac medzi Slovenskom a Bruselom.
K funkcii poslankyne Európskeho
parlamentu sa u nej pridala ďalšia predsedníčky výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL.

volebná kampaň, ako druhé meno
na kandidátke mám ďalšie „záväzky“. Chodím do diskusií, cestujem
po Slovensku. Samej sa mi niekedy
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len
24 hodín. Často už popoludní mám
pocit, že sa začal nový deň.

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťahovali do Bruselu najstarší syn študuje na vysokej škole v Česku. Mám
skvelého manžela, ktorý pomáha
so zázemím dvom mladším deťom.
Lily má dokonalú angličtinu, nemala problém zvyknúť si v novej škole,
kam chodia cudzinci. Kubko je zas
povaha, ktorá vždy vidí to dobré,
zvykol si veľmi rýchlo.
Možno najviac zmien vidím a cítim ja, ale musím povedať, že to nie
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi
bruselská tolerancia a bezprostrednosť. Jazdím dopravou a na bicykli,
chodím pešo. Slobodne, pokojne.
Keď som doma, snažím sa tam naozaj byť – teda nenosiť si domov pracovné povinnosti. Aby sme sa mohli
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť
a napiecť, pozrieť si dobrý film. V
tomto dám veľmi na odporúčanie
môjho najstaršieho Dominika, vyzná sa a zvykne nám dobre vybrať.
Na zmeny som zvyknutá a nikdy Hudbu, filmy, knihy.
som pracovne nemala šancu stať sa
človekom stereotypu. Práca novinárPrácu v europarlamente mnohí
ky, poslankyne, ani podpredsedníč- považujú za nudnú. Je taká? Rokoky Národnej rady mi to nedovolila, vania, papiere, paragrafy...
tam je naozaj každý deň iný.
Je náročná, ale nudná určite nie.
Teraz začínam o deviatej a často Je náročná na jednej strane na súkončím po dvanástich hodinách. stredenie sa – hodiny premýšľať
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu v angličtine o odborných témach
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. vie vyčerpať. A na druhej strane na
Riešim široký rozsah tém – od naprí- prepínanie pozornosti. V jeden deň
klad podmienok pre slovenské opat- riešim viacero tém, na všetky musím
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi byť pripravená a všetko by sa malo
s autizmom, dôchodky postihnu- končiť nejakým konkrétnym výtých ľudí žijúcich v starobe v zahra- sledkom. Všetky procesy v EP dlho
ničí, až po médiá a slobodu slova. K trvajú, lebo si vyžadujú množstvo
tomu denne komunikujem s ľuďmi súhlasov a procedúr. Ale inak sa to
na sociálnych sieťach. Riešim prob- nedá, zákony musia byť dobré. Tridlémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. sať až päťdesiat percent z toho, čo
Najnovšie k tomu pribudla aj pred- sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy.
Nechýba vám Slovensko?
S niektorými rozhodnutiami sa žije
Nechýba, lebo som často doma.
ľahšie, s niektorými menej, ale mu- Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím
sia byť pripravené zodpovedne.
presadiť, som tu narážala na limity.
Darmo som vyzývala ministra RichNa čo z toho, čo ste riešili a vyrie- tera, aby niečo urobil s deinštituciošili ste najviac pyšná?
nalizáciou sociálnych služieb. Je to
Na toto vám ťažko odpoviem. Na potrebné a týka sa to dnešných, ale
konci roka som si robila prehľad, najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v
čomu všetkému som sa v europarla- domovoch sociálnych služieb. Nikto
mente venovala. Len suchá štatisti- nechce žiť v starých zatuchnutých
ka vyšla na dve strany.
spustnutých zariadeniach. Na nové
Pripravujem a riadim každé roko- dostávame z EU peniaze, ale málo
vanie výboru, s tým súvisí aj množ- sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to
stvo neformálnych stretnutí. Roz- môžem tlačiť inak.
behla som kampaň o autistickom
spektre. Otvorila som tému diskriPrečo ste sa rozhodli kandidovať
minačného znižovania rodinných v nasledujúcich voľbách?
prídavkov v Rakúsku. Pripravila
Som členkou strany SaS a ona
som správu k rozpočtu 2020 pre za- ma posunula do europarlamentu.
mestnanecké a sociálne politiky v Vnímam svoju kandidatúru aj ako
EÚ, koordinujem systémy sociálne- poďakovanie. Chcem tak dať signál
ho zabezpečenia pre cudzincov v za- mojim voličom, že je to strana, ktohraničí. Vediem rokovania o revízii rú sa oplatí voliť. Je to strana odborvízového informačného systému na níkov s výbornými riešeniami. Má
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín program, ktorý dokáže Slovensko
v Schengenskom priestore. Vytvori- dostať z bahna, kam ho za posledla som s kolegami Európsky príkaz o ných 12 rokov vtlačili smerácke vláelektronických dôkazoch v trestných dy. Bez SaS jednoducho demokraveciach. Riešila som použitie umelej tická vláda nevznikne. Desí ma, ako
inteligencie v súdnictve a venovala s pomocou a podporou vlády narástsom sa aj príprave lepších pravidiel li extrémisti. Verím, že sa ich podarí
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov.
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si
Slovensko nezaslúži.
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Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou

služby, zamestNaNie
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VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

pro�l WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0032

balkóny

6SRORÏQRVħ &RQWL7HFK 9LEUDWLRQ &RQWURO 6ORYDNLD VUR
KĀDG£GRVYRMKRW¯PXY'ROQ¿FK9HVWHQLFLDFKWDOHQWRYDQ¿FK
DPELFLµ]Q\FK SUDFRYQ¯NRY D DEVROYHQWRY Y U¶]Q\FK
REODVWLDFKQDģHMÏLQQRVWL
9HQXMHPHVDY¿UREHSUXŀLDFLFKJXPRY¿FKDJXPRNRYRY¿FK
HOHPHQWRYSUHDXWRPRELORY¿SULHP\VHOGRFHO«KRVYHWD
3RQ¼NDPH]DXM¯PDY«SUDFRYQ«SR]¯FLHSULDWHĀVN«SURVWUHGLH
SU¯VSHYRN QD GRFK£G]DQLH GR ]DPHVWQDQLD D PQRŀVWYR
ÑDOģ¯FK]DXM¯PDY¿FKEHQHȴWRY
0RPHQW£OQHP£PHYRĀQ«SUDFRYQ«SR]¯FLHSUHSURIHVLH
JXP£U Y ]PHQQHM QHSUHWUŀLWHM SUHY£G]NH SUHY£G]NRY¿
HOHNWULN£USUHY£G]NRY¿]£PRÏQ¯NDREU£EDÏNRYRY

6WDĊWHVDV¼ÏDVħRXVLOQHM]QDÏN\
VSHYQRXSR]¯FLRXQDWUKX

92-0004

Gumárenská 395/19
972 23 Dolné Vestenice
uchadzaci.dv@vc.contitech.sk
tel.: +421465177212
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Zdravý rozum
je najlepší recept

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

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

46-0192

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

0908 914 180

85_0094

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV
Kontakt:

Milé dámy, ctení páni,

66-0023

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

Výročia a udalosti
sa Panna Mária v Lourdes zjavila sv. Bernadette Soubirous.

predseda SaS

11. februára 1858

Alternatíva existuje

12. februára 1934

Koľko umývadiel je potrebných
na otvorenie gastro-prevádzky?

sa narodil Jozef Psotka, slovenský horolezec († 1984).

Ak podnikáte alebo ste podnikali v gastronómií, určite viete, že pri slovenskej legislatíve to
nie je med lízať. Tento text som sa rozhodol napísať po minulotýždňovej návšteve jednej malej
predajne pizze, kde je možnosť kúpiť jednotlivé
kúsky. Určite takýto spôsob predaja poznáte.
V tejto predajni si túto pizzu sami pripravujú a
následne aj pečú. Keby však vedeli, čo ich čaká,
asi by sa rozhodli nepodnikať alebo pripravovať
tento pokrm z polotovaru.
Moje zdesenie plynulo z toho, že celá prípravovňa s pecou na pečenie a miestom na konzumáciu zakúpených kúskov mala približne 20
metrov štvorcových. Viete, čo zaberalo najviac
miesta?
Už podľa nadpisu hádate správne. Sú to umývadlá. V tomto prípade 3 umývadlá. Dve veľké
nerezové a jedno obyčajné keramické pre personál. Na moju otázku, či to musia mať tak, mi
bolo povedané, že bez toho by nemohli otvoriť.
Predstavte si ten nezmysel, prevádzka o 20 metroch štvorcových, kde sa predá približne 10 pízz
za deň, musí mať 3 umývadlá, inak
by asi spôsobili nejakú nákazu...
Netreba však zúfať, zmena sa
blíži a my vrátime tento štát z
hlavy opäť na nohy. Konkrétne
našimi 1144 opatreniami pre
Slovensko, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo,
kandidát č. 16
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Slabo sme kričali

» Ján Košturiak
Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Nestačí stáť na správnej strane. Treba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka,
keď ho nespravodlivo prenasledovali
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď
pochodovali fašisti po uliciach aj keď
komunisti mávali červenými zástavami.
Proti zlu sa treba postaviť.
Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať
zdola budovať komunity a aktivity na obnovu našej krajiny.
Pohybujem sa v troch druhoch
komunít. V tej prvej robíme inovácie.
Premieňame nápady na nové produkty,
služby a biznis modely. Bez dotácií a eurofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým
trendom, technológiám, materiálom,
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike,

financiám, marketingu a obchodu. Druhá
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tretia komunita prepája kresťanských podnikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami,
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie
je povolaním a ich tichým spoločníkom je
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bezmocnosť a poníženie, druhých peniaze,
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.
Máme slobodu voľby. Každý deň sa
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem
rozhodovania však máme aj možnosť
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bohom alebo bez Neho. Sme na križovatke.
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu
garnitúru za slušných
odborníkov, tak sa
budeme z problémov
vyhrabávať
ešte
niekoľko generácií.
A naše deti a vnúčatá
nám budú vyčítať,
že sme slabo
kričali.

33-0012

Profesor Vladimír Krčméry hovorí,
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na kríži, keď si spomenie, že ho ľudia ukrižovali. Nekričali dosť nahlas a oni
prepustili Barabáša a umučili Ježiša.

PDzel20-06 strana- 6

Opsa

prievidzskO

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

IENKY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM
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CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR
Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka

VÝKUP

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

tel. 0904 474 597

46-0017

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

85_0105

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

INFOLINKA

091
0800 500

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

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

Á
BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tÉma tÝŽDŇA - ŠKOLY

Najčítanejšie regionálne noviny

46-0050

Téma týždňa
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