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predaj
záručný
a pozáručný servis

PREDAJŇA OUTLET TEXTILU
Handlová

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

aj značkové

Otváracie hod.

13 120 0051

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

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

T: 0908 13 11 99

131200042

721200004

SLUŽBY

Športová 40 (nad Billou),
0915 099 747

PALIVOVÉ DREVO
13 120 0081

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

izolácie plochých striech

zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech
721200028

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

131200012

L-Glamour s.r.o.

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

721200037

ODEVY

do vypredania zásob

131200008

721200027

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

*

Využite ceny 2019

721200005

721200047

Partner
Wüstenrot

PD20-07 strana-

1

redakčné slovo / reality, služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Dva svety v tom jednom našom

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

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

v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom
ešte horšie.
Po svete dobra lietajú balíčky, po
Iný milionár si objednáva súkrom- svete zla urážky, nenávisť a žaloby.
Je smutné, že o tom svete zla viené lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však me takmer všetci takmer všetko, ale
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež sú- o dobro sa zaujímame tak málo. To
kromnej. To je jeden, ten odporný by tých balíčkov od niekoho niekoamorálny svet zlodejín a absencie člo- mu muselo byť viac. Nie tak zvučne
nazvaných – vraj „sociálnych“, ale
večenstva.
V Dubline v Írsku balí Slovenka úprimne ľudských.
Viem o troch balíčkoch, ktoré sú
Zuzka balíček pre Slovenku Janku,
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry, momentálne na ceste k adresátovi. A
na ktoré vlastný otec akosi popri viem aj to, koľko šťastia majú v sebe
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú
Janka, ktorá žije v Česku však v tých milionári s ich vybývanými bytmi. Im
istých dňoch balí balíček pre Maria- to raz „spočíta“ ktosi iný.
Ozaj, milí čitatelia,
na na východnom Slovensku, ktorý
žije sám a z invalidného dôchodku. spomeniete si, kedy ste
Niečo na seba, nejaký drobný darček. naposledy posielali nieAsi neviete, aké je to v živote nedostať komu balíček s radosťou,
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka. šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež
vám želá
poslala balíček na Slovensko.
Dva svety. Jeden plný sebectva,
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ

KAVIAREŇ

S HERŇOU V NOVÁKOCH.

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

na to, že moja družka je predvolaná na
výsluch o platení výživného, ale aktuálne je na PN. Policajtka ju stále predvoláva a nemá ešte ani ukončenú PN-ku.
Musí tam prísť aj tak?

Odpoveď: Dobrý deň, samotná sku-

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

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

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

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.

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

Mesto Bojnice zverejňuje zámer
prenajať nebytové priestory
v meste Bojnice:
- v Dome služieb na Sládkovičovej ulici
210/50 o rozlohe 23 m2,
- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí 19/45 o rozlohe 23,20m2
- v budove Pivár na Hurbanovom námestí
29 o rozlohe 88 m2
- v budove Pivár na Hurbanovom námestí
29 o rozlohe 245 m2 + 86 m2
Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke mesta www.bojnice.sk
a na úradnej tabuli mesta.

13 120 0087

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

točnosť, že Vaša družka je toho času
práceneschopná neznamená, že nemá
bez ďalšieho vplyv na zánik jej povin- JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.
nosti dostaviť sa na výsluch. Na to,
aby sa nemusela dostaviť na výsluch,
musela by ospravedlniť svoju neúčasť spolu s predložením
vyjadrenia ošetrujúceho lekára o tom, že jej zdravotný stav
neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bola predvolaná, bez
ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného
stavu alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Pokiaľ je Vaša družka síce
práceneschopná, avšak účasť na výsluchu by neohrozila jej
život alebo by závažné nezhoršila jej zdravotný stav, príp. ak
nemá nebezpečnú nákazlivú ľudskú chorobu, je povinná sa
na úkon dostaviť. V opačnom prípade by sa nedostavenie
na úkon pokladalo za neospravedlnené a orgán činný v
trestnom konaní by mohol za účelom výsluchu použiť proti
aj závažnejšie prostriedky - napríklad predvedenie útvarom
policajného zboru s obmedzením osobnej slobody a pod.

131200010

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

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

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

13 120 0058

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

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

721200043

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

Bc. Alena Majorová

131200011

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

13 120 0072

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0013

Redakcia:
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štiepaný buk - odrezky dub

131200034

ODBORNÉ UČILIŠTE

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Predám záhradnú chatku
(cca 50m2) aj s pozemkom
(cca 380m2) v sade 600 Ročnice, Prievidza. Nutné
vidieť, cena dohodou. Tel:
00421911511502
08 STAVBA
stavba
8

» Kúpim haki lešenie.T: 0908
532 682

dňa 19.2.2020 od 9.00 h - 15.00 h.

tel.:046/542 35 38

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12
» Predám domček pre deti na
hranie, 1 m vysoký pre barbiny, dobrá cena T. 0905 868
999 BOJNICE

0911 443 293

131200054

Šimonovská 546/1 Nováky
0905 100 162
drago@drago.sk
www.koliba.drago.sk
: kolibaudraga

N S KE
VALEN.ToÍ d 14:00 hodd..
od 14.22. do 20:00 ho
do 16.

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

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

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

0905 492 435

- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

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

www.zaluzie-hudec.sk

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

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

Otvorené 7 dní v týždni
od 10:00 - 22:00 hod.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Chcete si
podať inzerát?

www.oupd.edu.sk

Informácie v sídle spoločnosti alebo
telefonicky na T: 046/542 41 70.

KOLIBA U DRAGA Nováky

13 RÔZNE / 13
predaj
rôzne/predaj
» Predám cirkulárnu pílu T:
0905 323 805

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Požiadavky: odborné stredoškolské vzdelanie, § 22, 23 vyhlášky č.508/2009, VP skupiny B. Plat počas skúšobnej lehoty 700 €, po
zaškolení podľa vnútorných smerníc. Vítaní
sú záujemcovia s § 18 vyhlášky č.508/2009
s nástupným platom 900 €.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

+ obklad/dlažba

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15

elektrikára na opravu výťahov.

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

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

prijme

NÁBR. J. KALINČIAKA 4, PRIEVIDZA

MURÁRSKE
PRÁCE

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

UBYFO, Športová 32, Prievidza

13 120 0052

06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj

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

A PRAKTICKÁ ŠKOLA

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj

13 120 0082

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 1 izbový
byt v Bojniciach zariadený, so
záhradkou cena dohodou. Tč.
0905 868 999

721200021

0910 598 927

03 BYTY /3predaj
byty/predaj
» Predám 3izb.byt v Handlovej. T: 0905 313 616

STRIEKANÁ
IZOLÁCIA

13 120 0095

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim staré mopedy, Pionier, Babeta, Stadion aj diely.
Tel. 0949 154 017

131200043

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

13 120 0056

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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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

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

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Zdrovit Maxi Mag
Antistres
30tbl -

Bioderma Pigmentbio C-Concentrate
a BIODERMA rada
White Objective
na pigmentové
škvrny zľava -20%

18,92€

9,46€
12,41€

3,50€

ATARALGIN 20 tbl - tlmí bolesť
hlavy, krčnej chrbtice, zubov a chrbta

3,38€

1,69€

Muconasal Plus
10ml - pri nádche z
prechladnutia a
alergickej nádche,
uvoľní upchatý nos

výživový doplnok

3,90€

doplnok, unikátny
komplex 5 kmeňov
laktobacilov a
biﬁdobaktérií
ľudského pôvodu,
ktoré sa prirodzene
vyskytujú v
tráviacom a
urogenitálnom
trakte.

33 cps

tekutý extrakt z
listov zo
skorocelu
kopijovitého

MedPharma
Selén 100
microgramov
107 tabliet -

Swiss
LAKTOBACILY
5 - výživový

66 cps

MUCOPLANT
sirup proti
kašľu so
skorocelom
a medom
250 ml -

4,94€

4,45€

4,04€

6,20€

LA ROCHE-POSAY
SILICIUM COLOR CARE
2+1 3x6ml - laky na

nechty s obsahom kremíka, s
vysokým leskom, chráni
nechty pred UV žiarením

20,24€

VICHY NATURALBLEND
balzám na pery 1+1
2 x 4,5ml - red + coral
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30,36€

19,38€

9,69€

Barny’s Koenzým Q10 dual
2x30 cps - výživový doplnok,
duálna
forma
koenzýmu
Q10

24,23€
EUCERIN zľava -7€ na
single produkty pri
nákupe nad 21€

131200017

Široký výber
ortopedickej obuvi

výživový doplnok
s horčíkom,
vitamínom B6,
extraktom
z chmeľu

zamestnanie, politická inzercia, služby

6

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

Najčítanejšie regionálne noviny



AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA






 

 


   

Miesto práce: Nábrežná 5, 971 01, Prievidza
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaná mzda (brutto): 6"5)!!5)
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Čo budete vykonávať:
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Pharmaeduca
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sporeniu (III. pilier)
)0  *#! .%
( %'%!'!%#)""#! ( !," %"#!%$!)')
( ' %"3 !#"0 !,"#$p ( "&"##+%')%

Hľadáme zodpovednú pani
na upratovanie max. 1 hodinu
denne v OC Korzo.

Volajte prosím na 0911 750 435


(
! "## # $%#   #&' !


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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

T:0948 975 710

7221200008

hurtis@advokathurtis.sk

721200031

E+G STAV s.r.o.

13 120 0078

Chcete si privyrobiť
k dôchodku?

131200003

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

Chcete



pošlite nám svoj životopis na adresu uniklinika@uniklinika.sk
13 120 0062

Čo je potrebné pre to urobiť?

  

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

Hľadáme
nových kolegov,

(Staré sídlisko)

131200036

M. R. Štefánika 38, Prievidza

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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ktorí majú záujem o prácu v dynamicky
sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej
celosvetovo na tvorbu v programe CAD
(lasery, frézy a robotické zváranie).

prievidzsko

kultúra

7
platená inzercia

Férovo o kompenzačnom
príspevku baníkom!
účinnej spolupráce baníckych odborov. Nebyť
ich a našej iniciatívy, mohlo sa ľahko stať,
že dodnes by sa o kompenzačnom príspevku len ľúbivo hovorilo a sľubovalo pred voličmi a sympatizantmi na námestiach a na
spoločenských akciách. Ale bez konkrétneho
výsledku pre baníkov, ktorých sa existenčne
„Expertka na rozvoj regiónov“, ako sa dotýka.
uvádza v letáku, sa chváli, že ako opozičná poslankyňa NR SR pomohla presadiť, že V letáku sa dočítate, že primátorka Maprepustení baníci dostanú kompenzačné prí- cháčková v roku 2017 začala akciu Vyfárajspevky.
me z neistoty, ktorá vyústila do vytvorenia
Pani primátorka Macháčková si „neférovo“ akčného plánu transformácie regiónu. Bola
prisvojila zásluhy iných. Sama nikdy takýto to však Európska únia, ktorá dva roky pred
návrh do parlamentu nepredložila a počas jej iniciatívou schválila stratégiu energeticprocesu prípravy zákona neprejavovala sna- kej únie. Jej súčasťou je balík Čistá energia
hu o jeho včasné a odborné dopracovanie. Jej pre všetkých, ktorý má uľahčiť prechod z
nezištná pomoc spočívala v tom, že spolu fosílnych palív k čistejšej energii. Súvisí so
s väčšinou poslancov za návrh zákona za- záväzkami EÚ v oblasti znižovania emisií
hlasovala. Aká bola sila jej hlasu, posúďte skleníkových plynov, vyplývajúcimi z Parížsami. Zo 137 prítomných 119 poslancov hla- skej dohody.
sovalo za. Proti nehlasoval nikto. Zdržali sa
len 18 poslanci strany Sloboda a solidarita.
Nie primátorka Macháčková, ale vláda Slovenskej republiky sa prihlásila k európskym
Bol som jedným z aktérov, ktorí presadzo- klimatickým záväzkom. V decembri 2018 privali prijatie takéhoto zákona. Od začiatku jala uznesenie vlády SR o skrátení podposom bol pri jeho zrode, priamo v procese ry pre výrobu elektrickej energie z domácejeho tvorby, pripomienkovania, ale aj ne- ho uhlia do roku 2023. Zároveň rozhodla o
spočetných, neraz vyčerpávajúcich debát vypracovaní Akčného plánu transformácie
a diskusií s poslancami o jeho opodstat- hornej Nitry, ktorý bol schválený v júli 2019.
nenosti. Môžem preto bez obáv a s čistým
svedomím objektívne posúdiť, kto sa akou Pred voľbami sa zrejme môže všetko! Ale ak
mierou pričinil o to, aby uzrel svetlo sveta a sa primátorka Macháčková prezentuje férobol voči baníkom spravodlivý a férový.
vosťou, mala by dodržiavať jej kritériá – čestnosť, slušnosť, korektnosť, spravodlivosť...
Komu pamäť dobre slúži, si isto spomenie, že kompenzačný príspevok baníkom bol
Férovo, pani primátorka, je neklamať
schválený vďaka poslaneckému návrhu,
a nemanipulovať!
ktorý do parlamentu v auguste 2019 predložila skupina poslancov za stranu SMER SD
Jozef ŠKROBÁK,
- Jaroslav Baška, Dušan Bublavý, Mária Ja- predseda Odborového zväzu pracovníkov baní,
níková, Milan Panáček a Ľubomír Želiezka za
geológie a naftového priemyslu SR
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13 120 0084

V týchto dňoch viacerí obyvatelia Prievidze
dostali do schránok Prievidzsko a predvolebný leták primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej, ktorá pod heslom za
„Hrdé a férové Slovensko“ kandiduje do Národnej rady Slovenskej republiky.

spomíname

8

Najčítanejšie regionálne noviny

„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.“

„Nie je pravda, že každý je nahraditeľný...“

Dňa 17.2.2020 si pripomíname 5. výročie,
kedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, ocko a starký

10.2.2020 a 21.4.2020 si pripomíname
20. a 15. výročie úmrtia našich rodičov
a starých rodičov

Ing. Jozef Surovčík.

Anny a Ladislava Janovických
z Prievidze.

S láskou spomíname, manželka a deti s rodinami.

„Aj keď si odišiel, v našich srdciach ostaneš navždy.“

13 120 0080

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
13 120 0066

Spomínajú syn Roman s rodinou a dcéry Ivka,
Ľubka a Anna s rodinami.

Dňa 25.2.2020 si pripomíname
10. výročie, kedy nás navždy opustila
naša milovaná mamička a starká

Dňa 13.2. 2020 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

Pavel Grexa.

pani Helena Oršulová

721200039

S láskou spomína manželka a celá rodina.

S láskou spomínajú deti Eva, Ján a Elena s rodinami.

13 120 0085

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

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

„Každý pohľad do neba, myslíme stále na teba.
Objaví sa slza, čo po líci skĺza, neutrieme si ju
na znak vďaky za všetky tie krásne roky.“

Dňa 16.2.2020 si pripomíname
10. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
ded a praded

Dňa 13.2.2020 uplynulo 9 rokov od chvíle,
keď naposledy dotĺklo srdiečko
nášho milovaného

pán Ondrej Makai

Lukáška Trgiňu
z Prievidze.
13 120 0077

Spomínajú rodičia a brat.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
navždy rozlúčiť s našim drahým

Dňa 12.2.2020 sme si pripomenuli
10. výročie, kedy nás navždy opustila
drahá mamička a babka

Jozefom Foltánom

pani Marta Hlatká, rod. Janíčková

z Prievidze,

z Novák.

ktorý nás navždy opustil 31.1.2020 vo veku nedožitých 77 rokov.

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

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
13 120 0079

S láskou spomína syn Marián, nevesta Blažena, vnučka Zuzana a vnuk Tomáš.

PD20-07 strana-

Manželka, dcéry Jarka, Erika a syn Jozef s rodinami.

8

13 120 0089

Rodina.

13 120 0088

z Chrenovca - Brusna.

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

9

131200009

13 120 0063

politická inzercia, služby, domácnosť

13 120 0063

prievidzsko
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13 120 0032
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Pracujte na Mestskom úrade v Prievidzi
Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konania na obsadenie dvoch pracovných miest - Referent pre elek-

tronizáciu a ochranu osobných údajov a Referent stavebného poriadku.

Referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
-

-

-

Zoznam požadovaných dokladov:

-

-

Informácie pre uchádzača:
Základná zložka mzdy: 871,00 – 1 046,00 €
„Výberové konanie Referent pre elektronizáciu a ochranu osobných
údajov – neotvárať“
29.2.2020
Mestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody
č. 14, 971 01 Prievidza
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.

-

Referent stavebného poriadku

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:

Informácie pre uchádzača:
Základná zložka mzdy: 871,00 – 1 107,00 €

„Výberové
konanie Referent stavebného poriadku – neotvárať“
28.2.2020
Mestský
úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
-

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
13 120 0069

-

Zoznam požadovaných dokladov:
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11

OĹaNO

Volebný
program

12

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

Najčítanejšie regionálne noviny

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu maﬁe a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad maﬁou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme perfektných ľudí,
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie.

hlasujte aj vy 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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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

č. 7 / 14. február 2020 / 24. rOčNÍK

PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 41 340 domácností

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte

47-029

PENIAZE SPÄŤ

RUK A

ROKOV
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5
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Z
46-0192

AŽ 160 EUR SPÄŤ
40 AŽ
40 160 EUR SPÄŤ

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.
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Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

politická inzercia, zamestnanie, služby
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KĽÚČOVÉ VOĽBY
Na Slovensku sme sa v kritických si�
tuáciách vždy vedeli správne rozhod�
núť. Teraz sme opäť na križovatke.
Skorumpovaní politici s fašistami ale�
bo slušnosť a spravodlivosť.
Vláda schválila mesiac pred voľba�
mi �� miliónov na kongrescentrum,
��� miliónov na futbalový štadión,
ale nepostavila ani jednu jedinú ne�
mocnicu. Smer už �� rokov na ľudí
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí
alebo si ich kupovať zvýšením príspev�
ku pre vybranú skupinu o �� eur.
Peter Pellegrini dal z rezervy pred�
sedu vlády, občianskemu združeniu
Slovenka �� ��� eur a časopis Slo�
venska ho dal na titulku časopisu.
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom
určené na mimoriadne situácie, keď
potrebuje konkrétny človek alebo
obec pomoc napríklad pri živelných
pohromách.

chádzať za prácou do hlavného mes�
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré
odchádzajú do Rakúska robiť opat�
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu�
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa
štátnik nevyjadruje. V posledných týž�
dňoch som denne v regiónoch medzi
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.
Všetkých
ľudí
ubezpečujem,
že ak nám dajú dôveru, zastavíme
rozkrádanie Slovenska a spolu so
stranami z demokratickej opozície
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

��. FEBRUÁRA ROZHODNETE
o osude našej krásnej krajiny.

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé�
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou,
či štúdiom do Bratislavy alebo do za�
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú
rozhodovať vo voľbách o osude kra�
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý
tu vládne �� rokov, že ľudia musia od�

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Nevydierajte
predčasnými voľbami

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.

Keby sme pred rokom s Mišom
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ĞƵƌſƉƐŬĞǀŽűďǇ͘<ĞďǇZŽďĞƌƚDŝƐƚƌşŬ
ƐǀŽũƵƉŽĚƉŽƌƵǀƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚǀŽűďĄĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŝůŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵĂŶŬĞƚŽƵ͕ĚŶĞƐ
ďǇƵǌĂŶĂĂƉƵƚŽǀĄŶĞŵƵƐĞůĂďǇƛŶĂƓŽƵ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬŽƵ͘

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

09-36

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

<ĂǎĚǉŵĄƉůŶĠƉƌĄǀŽƌŽďŝƛƚĂŬƷŬĂŵƉĂŸ͕
ĂŬƷĐŚĐĞ͘ůĞĂŬƐĂǀǇŚƌĄǎĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͕ŚĂǌĂƌĚƵũĞƐďƵĚƷĐŶŽƐƛŽƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘sďŽũŝƉƌŽƟ^ŵĞƌƵŽĚǀŝĞĚŽů
/ŐŽƌDĂƚŽǀŝēǀĞűĂƉƌĄĐĞĂũĂƚŽƌĞƓƉĞŬƚƵũĞŵ͘:ĞǀƓĂŬŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞűŶĠ͕ǎĞƐĂ
ƚĞƌĂǌ ĐŚĐĞ ƐƉƌĄǀĂƛ ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĞ͘
ŽŚƌŽǌŽǀĂƛƐĐŚŽƉŶŽƐƛŽƉŽǌşĐŝĞǀǇŵĞŶŝƛ
^ŵĞƌĂǌĂďƌĄŶŝƛŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝƐƚŽǀŬŵŽĐŝ͘
  &ŝĐŽƚŽƵǎǀǇƵǎŝůĂƉǉƚĂƐĂŝĐŚ͕ēŝ
ĐŚĐƷŬƌĂũŝŶƵŽĚŽǀǌĚĂƛďůĄǌŶŽŵ͘>ĞďŽ
ŬĂǎĚĠŵƵũĞũĂƐŶĠ͕ǎĞƓƚĄƚƐĂŶĞĚĄƐƉƌĂǀŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚĂŶŬŝĞƚ͘
:ĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠƐƚƌĞƐŽǀĂƛűƵĚşƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘
WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘
<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

Miroslav Beblavý
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Podpíšte sa pod NIČ
Lesoochranárske
zoskupenie
VLK spustilo v októbri 2018 zber podpisov pod petíciu Za lepšiu ochranu
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochrane prírody na Slovensku. Napriek rozsiahlej sieti chránených území súčasné
právne predpisy umožňujú skutočnú
ochranu iba v územiach, na ktorých
platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto
územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 percent rozlohy Slovenskej republiky. VLK
preto začal rozsiahlu kampaň za zabezpečenie lepšej ochrany prírody, ktorej
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa
prísna ochrana prírody zaviedla na 10
percent územia Slovenska, aby sa aspoň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.
Prvých viac ako 50 000 podpisov
je vyzbieraných. Métou je minimálne
100 000 platných podpisov, čím by
sa petícia stala najsilnejšou petíciou
v histórii SR. Tiež by sa pri tomto počte
požiadavkou musela zaoberať Národná
rada Slovenskej republiky.
Hľadajú sa preto dobrovoľníci,
ktorí chcú pomôcť so zberom podpisov.
Má to zmysel a každá, aj malá pomoc sa

ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotáciám na drevnú štiepku s 38.000 podpismi podarilo dosiahnuť zmenu zákona,
aj pri tejto petícii je veľká šanca veci
zmeniť. Momentálne smerujú, okrem
iného, dobrovoľnícke aktivity na deň
volieb do Národnej rady SR a zbieranie
podpisov v blízkosti volebných obvodov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník môžeš vyplnením krátkeho dotazníka na
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom
budú na Tvoju emailovú adresu odoslané potrebné informácie.
Veľká vďaka všetkým, ktorí už
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi
pridajú.
Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia,
Marek

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

» spracovala: red

47-012

Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo
sa s nimi deje? Zapoj sa a pomôž pri
zbere podpisov v kampani za NIČ!

Zdravý rozum
je najlepší recept
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Richard Sulík

5
2 3
7

predseda SaS

Alternatíva existuje

Aby sa oplatilo zostať
na Slovensku

2

801200035

S

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu
na východe máme nízke platy?
Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba.
Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma,
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši,
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie.
Tam, za plentou, na vás nedosiahne
žiadna politická reklama, žiaden
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude
môcť vyhrať zdravý rozum a riešenia.

Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.

19. februára 1878

Raz za čas na našej ulici zastaví auto a prebehne
rýchle striedanie žien v strednom veku na zadnom
sedadle. Niektoré vytiahnu z auta ťažké kufre a unavené kráčajú do vchodu, iné nasadnú na ich miesta a
odfrčia preč. Vždy ma to zamrzí – viem si predstaviť,
ako veľmi budú svojim rodinám tie dva týždne chýbať.
Niektoré z nich majú deti, ktoré ešte potrebujú mamu,
avšak oveľa viac týchto dám, ktorých dočasným domovom je rakúska domácnosť, má ešte aj rodičov, ktorí
by si častokrát ich pomoc zaslúžili viac ako cudzí ľudia
kdesi za hranicami.
V Rakúsku v súčasnosti pôsobí viac ako 40 tisíc
opatrovateliek. Už dávno to nie je možnosť dobre si
zarobiť, je to skôr únik pred bezmocnosťou nad slovenským pracovným trhom. Trpia manželia, deti, rodičia
a napokon i samotné ženy. Nech je ich práca akokoľvek
pokojná a možno aj zaplatená trochu lepšie ako mnohé
zamestnania najmä na východe krajiny, stále to neospravedlňuje fakt, že mnohé rodiny sú pravidelným
odchádzaním maminy rozvrátené.
Na vine je ekonomický stav Slovenska. Kolotoč,
ktorý zhrdzavel, zaškrípal a zastal, a doplácajú na to
najmä tí najzraniteľnejší – naši seniori, ktorí potrebujú, aby im ich deti mohli vrátiť všetko,
čo im dali.
Bohužiaľ, bez politiky to nejde.
Nenechajme našu krajinu ďalej
hrdzavieť. Len konkrétne ekonomické riešenia dokážu kolotoč
opäť rozkrútiť. Bez planých sľubov
a prázdnych rečí, ktoré počúvame už
dlhé roky.

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS
v Trenčíne, kandidát č. 27
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Kde miznú státisície eur
zo separovania odpadu Prievidžanmi?
Vyšší poplatok za odpad

Patrím k tým obyvateľom mesta, ktorí akceptovali zákon a mestom prijaté všeobecne záväzné
nariadenie. Nepáčilo sa mi, že poslanci mestského
zastupiteľstva, na návrh primátorky Kataríny Macháčkovej, schválili od 1. januára 2020 nepopulárne zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Nárast 5€ na 1 osobu nepovažujem za zanedbateľný.

A koľko získali za separovanie po ďalšie roky?
2018 - 0 € (za rok 2017)
2019 - 0 € ( za rok 2018)
2020 - 0 € ( za rok 2019)

SPOLU 0 €.

Kde zmizli príjmy za separovanie?

Prievidzská radnica vyzýva občanov k vyššej separácii komunálneho odpadu. Zároveň od
Príjem za separovanie znižuje náklady
23.1.2020 pristúpila k častejšiemu vývozu vysepaV tejto súvislosti chcem upozorniť na inú vý- rovaných zložiek komunálneho odpadu.
znamnú skutočnosť. Tí, ktorí zdôvodňovali a obhajovali zvýšenie poplatku, hovorili aj o príjme z
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Kde sú príjmy zo separovaných zložiek komunálLogicky by tento príjem mal byť použitý na zníže- neho odpadu (sklo, plast, papier, kovové obaly)
nie nákladov za komunálny odpad.
v celkovej výške
Tento údaj je dostupný na stránke mesta, konkrétne v záverečných účtoch a rozpočte. Ak si tento
fakt overíte od roku 2011, pri porovnaní dostanete
prekvapivý výsledok!

Spoločnosť TEZAS poukazovala za vyseparované
zložky komunálneho odpadu na účet mesta v rokoch 2011 – 2013 každoročne v priemere 82.000 €.
Za tri roky poukázala SPOLU 245.929 €.
2011 – 64.749 €
2012 – 92.892 €
2013 – 88.288 €
SPOLU 245.929 €.

viac
ako
400.000
€
?
Márne ich budete hľadať medzi príjmami
rozpočtu mesta Prievidza.

Tieto príjmy by mali slúžiť na zníženie nákladov
za komunálny odpad.
Tým pádom by aj schválený ročný poplatok za
komunálny odpad mohol byť pre obyvateľov podstatne nižší.

Nie je nám ľahostajné životné prostredie, preto
mnohí z nás pristupujú k separovaniu komunálneho odpadu maximálne zodpovedne.
Za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu platíme
žilinskej spoločnosti 1,6 milióna € ročne. Preto muNový poskytovateľ = nižší príjem?
Od roku 2014, kedy bol mestom Prievidza, v za- síme vrátiť do rozpočtu mesta peniaze získané za
stúpení Katarínou Macháčkovou, vybraný nový povinnosť a snahu obyvateľov Prievidze separoposkytovateľ služieb spoločnosť T+T Žilina, prie- vať odpad.
merný ročný príjem rapídne poklesol na 17.895 €.
Primátorka mesta Katarína Macháčková je poV dôsledku tohto rozhodnutia mesto v rokoch vinná dodržiavať transparentnosť a zákonnosť. Pri
2014 – 2017 získalo za štyri roky SPOLU len 71.581€, uvedenej rekapitulácii faktov sa však natíska
čo je v porovnaní s rokmi 2011- 2013 menej o – otázka, ako manipuluje s finančnými prostriedkami pri komunálnom odpade a jeho separovaní?
174.348 €.
Mýli si snáď pojmy mestské, naše (prostriedky za
2014 – 0 €
vyseparované zložky) a jej?
2015 – 22.996 € za rok 2014
2016 – 26.961 € za rok 2015
JANA MICHALIČKOVÁ,
2017 – 21.624 € za 6 mesiacov 2016
hlavná
kontrolórka mesta Prievidza
SPOLU 71.581 €.
v rokoch 2003-2013
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,
je rozdelené politicky, ekonomickyFLYLOL]DþQHNXOW~UQH
A politici z YOiGQHMNRDOtFLHLRSR]tFLHW~WRSRODUL]iFLXHãWH
YLDFSUHKOEXM~8SO\QXOpREGRELHQHSULQLHVORQRY~JHQHUiFLX
DOHQRYpUR]GHOHQLH%RORWRV~SHUHQLHHOtWNWRUpYćDND
NDSLWiOXRYOiGDM~PpGLiDOHYlþãLQHĐXGtV~WLHWR]iSDV\
FXG]LH6~]QLFKY\O~þHQt]~þDVWĖXM~VDQDQLFKOHQDNR
SDVtYQLGLYiFLNWRUêPGiYDPDVtYQDUHNODPDLO~]LXVSROX~þDVWL
QDGHPRNUDFLL9ćDNDQDUDVWDM~FLPVRFLiOQ\PUR]GLHORP
ĐXGLDFtWLDåHWRWRQLHMHLFKERMåHWRWRQLHMHLFKGHPRNUDcia,
RGFXG]XM~VDRGWRKWRV\VWpPXNWRUêRGQLFKåLDGDþRUD]
YLDFDGiYDLPþRUD]PHQHM

YOåLVUiWLĢVSRORþQRVWL]P\VHODåLYRWXþORYHNDYiKX
1HP{åHPHSULSXVWLĢDE\EROR6ORYHQVNRQDćDOHMWDNWR
PDQLSXORYDQp]QHXåtYDQpDWUKDQpDE\VDVWUiFDODY]iMRPQi
~FWDDMHGQDVNXSLQDVDYPHQHYODVWQêFK]iXMPRYXVLORYDOD
]QLþLĢW~GUXK~6RPSUHVYHGþHQêåHSRG]iVWDYDPLQDãLFK
QiURGQêFKIDULHEMHGRVĢPLHVWDSUHYãHWNêFKRE\YDWHĐRYQDãHM
YODVWLåHQLNRKR]WHMWRVSRORþQRVWLQHPRåQRY\OXþRYDĢãSLQLĢ,
]QHYDåRYDĢDVSRFK\EĖRYDĢ2GPLHWQLPHVSRORþQHVWXGHQ~
REþLDQVNXYRMQX1HQHFKDMPHVD]OiNDĢIDORãQRXĐDKNRVĢRX
jedinej pravdy3RP{åWHPL]PHQLĢ6ORYHQVNRERMXM~FH
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie
VSRORþQêFKFLHĐRv1DãDNXOW~UDQiãXPQDãHQDMOHSãLH
GHGLþVWYRRWRPSRGiYDVYHGHFWYRNWRUpDåNULþt
My predsa máme na viac. TDNVLQHSRWiSDMPHYODVWQ~ORć

äLMHPHYVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODQiGHM2YOiGDM~MXĐXGLD
NWRUtVDXVLOXM~DE\VDORåQHGDODUR]R]QDĢRGSUDYGy,
DE\VDþRQDMYLDFQDĖXSRQiãDOD=DYUiYDM~QDãH
]QHSRNRMHQLDQHRGSRYHGDM~QDQDãHRWi]Ny]EDEHORVĢ
Y\KODVXM~]DRGYDKXDVOHSRWX]DSUHGYtGDYRVĢ Táto
VSRORþQRVĢXåQHX]QiYDVNXWRþQRVĢLEDMHMLGHRORJLFNêYêNODG
$SDWLDUR]KORGDODFHOêQiãYHUHMQêåLYRW9WDNHMWRDWPRVIpUH
VDEHåQêþORYHNFtWLRSXVWHQê2SXVWLODKRSUHGVWDYD
RKRGQRWQHMãRPåLYRWH2SXVWLODKRFKXĢQLHþRVWêPWRVWDYRP
URELĢ3UHSDGiYDVDViPGRVHEDDPiSRFLWåHWRQLNRKR
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní,
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve
VSRORþQRVWLMHVN{UQDVPLHFKDNRQD]DP\VOHQLH
ďXGLDVDQHUDGLVWRWRåĖXM~VQH~VSHãQêPL

=DþQLPHY\WYiUDĢVYRMXYê]QDPQHMãLXEXG~FQRVĢ=DþQLPH
WêPþtP]DþtQDOĐXGYR)UDQF~]VNXþLY6SRMHQêFKãWiWRFK
þtPVD]DþtQDOLWYRULĢYHĐNpGHPRNUDWLFNpVSRORþQRVWL
Vytvorme ~VWDYQê konvent, v ktorom by zástupcovia politických
VWUiQDOHDMPLPRYOiGQ\FKRUJDQL]iFLtREþLDQVN\FKLQLFLDWtY
DFLUNYtYê]QDPQt~VWDYQtSUiYQLFLVRFLROyJRYLDP\VOLWHOLD
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
VSRORþQRVWLGLVNXWRYDOLQDSULQFtSHURYQRVWLY]iMRPQpKR
UHãSHNWXDKĐDGDQLDVSRORþQêFKFLHĐRYRQDMG{OHåLWHMãtFK
RWi]NDFKUHIRUP\ãWiWXV\WYRUPHSODWIRUPXSUHQRY~
VSRORþHQVN~]POXYX]NWRUHME\Y]LãODQRYiSUHGVWDYDRQRYHM
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
DEĚ]GNWRUêPLE\VDREPHG]LOYSO\YU{]Q\FK]iXMPRYêFK
VNXStQ=UHIRUPXMPHSROLWLFNêDQDMPlYROHEQêV\VWpP

0DOLE\VPHVDWRPXWR]DþDURYDQpPXNUXKXVSRORþQêPLVLODPL
EUiQLĢ&KFHPNDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKRVDPRPåLYRWH
MH]P\VHO±QLHYRNROQRVWLDFK]DNWRUêFKVDXVNXWRþĖXMH
åHDMSRĖRP]RVWDQHQDWRPWRVYHWHVWRSD
6RPSUHVYHGþHQêåHNDåGêþORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMH
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
6RPSUHVYHGþHQêåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPLDOHDMVSRORþQRVĢNWRUiPi
VSRORþQp]iåLWNyVSRORþQpVWDURVWLDVSRORþQpFLHOH
6RPSUHVYHGþHQêåHVROLGDULWDQLHMHGHOHQtP]QDGE\WNX
ale z podstaty. $MSUHWRMHQDãRXSRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢ
NDåGpKRþORYHNDNWRUêVDRWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMX
G{VWRMQRVĢVHGRPHWYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢ
DE\MXQLþLOLV~NURPQp]iXMPy3RPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
TXUþLDQVNH Teplice

55
0iULR'XFKRė
SRGQLNDWHĐ
VHĐNê/DSiã

13
Matej Pintér Bc.
študent
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71
Ing. Juraj Chrien
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]iNODGQê]iNRQãWiWXYUHIHUHQGH Tento štát stratí zmysel,
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1DXþPHVDWRþRQiVGRWHUDMãLHUHSXEOLN\QHQDXþLOL
E\ĢQLHOHQVSUiYFDPLDOHDMWYRUFDPLãWiWXVerte vo vlastné
snyâDQFXPiYåG\NDåGêNRPXMXGiWHDP\VDRW~YDãX
XFKiG]DPHVQDMYlþãRXSRNRURXOHERYLHPH
SUHGþtPVWRMtPHDYLHPHDNRQDWR9VRERWX
IHEUXiUDVLQDWRRGYiVY\SêWDPHPDQGiW
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DLQãWLW~FLtSRVLOQLPHPRFREþDQD]YêãPHVWDELOLWX
demokratických mechanizmovSULMPLPHQRY~~VWDYXDDNR

zdravie

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

Pravidlá umývania rúk

Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk,
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo,
použite dezinfekčný prostriedok na alkoZačať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, výhlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára
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-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý

Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktorými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
osídlená priateľskými nepatogénnymi baktériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
rozmnožením choroboplodných zárodkov.
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či používaním agresívnych hygienických prostriedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ dodáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu

-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Ako si správne umývať ruky
pod tečúcou vodou
Informácie poskytol
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
Úrad verejného zdravotníctva SR
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
dostatočné množstvo mydla
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Milí Slováci,

Verejnosti som predstavil náš vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu
viac ako desať rokov a presne vieme,
že prázdne sľuby bez konkrétnej
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú
cesta do pekla.
Napríklad nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako naši
konkurenti, pretože ich nemá kto, za
čo a kde postaviť. Sľubujeme však,
že staviteľom rozviažeme ruky a
zmeníme stavebný zákon tak, aby
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde,
toľko vyjde, ale dnes nie je možné
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma
takéto nebezpečné zavádzanie.
Na programe pracovali stovky
ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov,
ktorí dopustili tento nehorázny stav
v justícii, rovnako zdravotníctvu,
o tom ani netreba veľa rozprávať.
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to
dostalo.
V týchto týždňoch opäť cestujem
po celom Slovensku, stretávam sa so
stovkami až tisíckami ľudí a snažím
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len
odborné riešenia posunú Slovensko
vpred. Pomáhajú mi pri tom skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
panom. Tam sa krásne ukázali tie
jeho bláboly. Po voľbách budeme
spolupracovať so všetkými okrem
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje nesplniteľné a
navyše má na kandidátke fašistov.
Nie, ďakujeme, neprosíme.
Práve predstavitelia týchto strán
často tvrdia a neustále vás klamú,
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,
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a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.
Milí občania Slovenska,
už 29. februára budete mať šancu
rozhodnúť, či Slovensko zostane v
područí zlodejov a oligarchov, alebo
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
rukách.
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
držím vám pri tom palce.
S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

je o mne známe, že poviem pravdu, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí
ste sa napočúvali viac než dosť, ja
radšej vychádzam z reálnych faktov
a čísel, pretože tie nikdy neklamú
ako veľa slovenských politikov.

človek / politická inzercia, služby
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O prehnanej láske k zvieratám...
Všimol som si, že určitá skupina
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lásku prehnane investuje do zvierat.

k bytostiam, ktoré lásku vždy opätujú a
nekalkulujú. Lenže ak sme sa narodili
ako ľudia, mali by sme dať na poriadok
naše pošramotené vzťahy s inými ľuďÚcta k prírode, stromom, rastlin- mi, hlavne však prístup voči sebe.
Predošlé generácie vnímali a chostvu a všetkým druhom zvierat je pre
mňa na vysokom a prepotrebnom vali zvieratá hlavne z dôvodu úžitosobnostnom stupni. Všetko živé si za- ku, no teraz mám dojem, že dnešný
slúži úctu, lásku, ochranu a podporu, „človek moderný a civilizovaný“ sa
prehupol do módu, aby si cez zvieraale...
... ale všetko tu na Zemi podlieha tá dotankovával svoju emocionálnu
určitej hierarchii a ak viac zachraňuje- vyprahnutosť. Kto číta moje Šlabikáre
te zvieratá, no seba, či ľudí dávate niž- šťastia vie, že tvrdím stále to isté: Nech
šie, niečo o vás táto skutočnosť hovorí. našim zdrojom je naše vnútro a nie
Nie málokrát za to môže ťažké detstvo, vonkajšie okolnosti. Keď ste raz šťastzrada zo strany ľudí alebo od partnera, ný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to
ktorá človeka dovedie k nedôvere voči z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok
ľuďom či opačného pohlavia, až do- je obojstranný, vracia sa vám. No prekonca k odporu voči mužom, ženám, piate konanie vedie k strachom a tak sa
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.
ľudia boja o majetok, vzťahy, zdravie,
Všetok prehnaný prístup k niečo- zvieratá... Nemáme sa báť, máme žiť.
mu najviac hovorí o samotnej osobe - o Nemáme bojovať, máme dávať extrémy
prázdnom vnútre, vyhorení, neviere v na poriadok bez toho, aby sme sa stali
seba, neláske voči sebe... Vtedy sa daná extrémistami.
bytosť vo svojej osobnej vyprahnutosti
Kto číta srdcom, vie, kam mierim:
začne čoraz viac upínať na zdroj, ktorý Zlatá stredná cesta. Pravá miera. Áno,
jej poskytne uspokojenie, lásku, nehu, máme zachraňovať a pomáhať slabpochopenie, realizáciu... Tak predi- ším, chrániť prírodu a zvieratá, svojim
menzovaný prístup k práci (workoho- osobným postojom a konaním mať
lizmus), premrštená charita, prehnaná všetko cítiace na Zemi v úcte. Nech mi
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča, je odpustené, ak som sa kohosi dotkol.
ako aj zaslepené extrémne zachraňo- Ale som za zdravý rozum a zlatý stred.
vanie a starostlivosť o zvieratá, kedy Milujme, no nie ako nevedomé pokrasú tieto nemé a úžasné bytosti dané na čovania vlastného nemilovania sa.
najvyšší piedestál, môžu signalizovať
precitlivelosť, ktorá sa hojí smerovaním
» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Vox populi
„Volím preto, že sa tu na Slovensku už
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivosti.“
Ján Černý, Malacky

INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA
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Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS /
publicista, mediálny analytik
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Zastavme to, bratia!
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SLOVENSKO SI NEDÁME
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33-0022

prievidzsko

PDzel20-07 strana- 9

10

politická inzercia, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

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

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
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Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751
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SETL SK
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���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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VÝKUP
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85_0073

85-0008

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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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

OKNÁ A DVERE

od 108€

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

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

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

13 120 0092

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

