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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

T: 0908 13 11 99
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031190175
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ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, Bratislava, IČO:00586846, dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o, Študentská 2, Trnava, IČO: 36252417
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E+G STAV s.r.o.

19- 0028

Výročia a udalosti
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

23. februára 1455

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

131200001

Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávniNedávno som si spomenul, ako ka pred mojou predzáhradkou. Vyčisraz, dnes už dávno, istá samospráva tenie priekopy pred mojim pozemkom.
na obecných pozemkoch pred doma- Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, údržby pred mojim domom. Brigáda na
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a skrášlení námestia, oprave zastávky
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je autobusov, vybudovaní bezbariérocudzie, na to kašlem, majitelia priľah- vého prístupu do miestneho obchodu
lých rodinných domov o toľkú krásu a mnoho mnoho ďalších možností.
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolokosia pravidelne, ale že by skrášlili či čenstvu vlastníkov bytov mestská časť
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku odpustila dane z nehnuteľností, „dopred svojim domom, to nie. Iba ak – kázali“ by sme v čistote a kráse udržať
ho používajú na parkovisko. Veď na veľké a široké okolie nášho bytového
priestranstve vo vlastníctve obce je domu.
Rimavská Baňa dala
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej- príklad Slovensku. A tak
ného pozemku a že je možné takýto trošku aj morálnu výzvu.
záber napríklad spoplatniť vo forme Ešte sa tak nad ňou zanájomného, to už obce asi netušia, hoci myslieť a pochopiť ju.
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

131200042

131200012

Konečne niekto, kto myslí!

131200003
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PRIEVIDZSKO Prichádzajú lepšie časy

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

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

131200007

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

Išiel som sa ostrihať. Aj holičky v
Žiline predpovedajú veľké zmeny. Počúvali rádio a informácie o kapitánovi,
ktorý rád všetko bozkáva. „Dúfam, že
už sa konečne zbavíme tých hore a príde zmena, hovorila jedna a ostatné s
ňou súhlasili. Pripadám si ako v roku
1989, keď sme sa túžili zbaviť vlády komunistov. Teraz máme šancu zbaviť sa
30 ročnej vlády zlodejov (Mečiarizmus,
Dzurindistán a Ficoland). Rozkradnuté
miliardy chýbajú v nemocniciach, na
železniciach, v školách aj v zdravotníctve. Mladí utekajú do zahraničia, starí
sú bezradní a mnohí už ničomu neveria.
Ja však verím, že príde víťazný február,
lepší ako ten v štyridsiatomôsmom. Že
bude vládnuť veľa strán? Vždy lepšie
ako vláda mafie. Čím viac ľudí a názorov, tým lepšie riešenia môžu vzniknúť.
Komunistov a hlasovačov na povel sme
tu už mali dosť.
Prichádzajú lepšie časy. Tento týždeň sme mali Podnikateľskú univerzitu
v I.D.C. Holding v Seredi. Hovorili sme o
tom, ako musí slovenská firma odolávať

tlakom nadnárodných firiem a neočakávať žiadnu pomoc od štátu. Vo výrobe
sú najmodernejšie technológie a výrobca Horaliek nerobí kompromisy s kvalitou. Poctivé receptúry a postupy, ale aj
korektné vzťahy so spolupracovníkmi
a partnermi. Rovno zo Serede som sa
presúval na našu konferenciu kresťanských podnikateľov v Nimnici. Vyše 200
ľudí sa spoločne modlilo a diskutovalo o
zjednodušovaní práce a života.
Naša sieť kresťanských podnikateľov rastie. Možno by sme tam ani slovo
kresťanskí dávať nemuseli, lebo hovoríme hlavne o slušnom podnikaní, o tom,
aby sme robili druhým, čo nechceme,
aby robili nám, aby sme dávali cisárovi
aj Bohu to, čo im patrí, aby sme si nehromadili poklady na zemi ale v Nebi.
Zdá sa, že dobré sa rozmnožuje a
zlé sa drobí. Noví lídri
budú musieť potlačiť
svoje ego, opustiť
predvolebné heslá
a pokriky, viac počúvať a slúžiť. Bude to
ťažké. Verím ale, že
prichádzajú
lepšie časy.

SOŠ Handlová ponúka na prenájom
nebytové priestory v Handlovej
o výmere 20m2, 90m2, 80m2 a 19m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej
tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

Lekáreň PRI NEMOCNICI

je len jedno z dobrých rozhodnutí
v nemocnici v Bojniciach.

Predstavte si, že nemocnica v Bojniciach nemala vlastnú lekáreň.
Dnes je táto absurdita minulosťou. Od nástupu poslancov iniciatívy
Jasná Voľba do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa
snažíme presadzovať viaceré zásadné zmeny v zdravotníctve okresu
Prievidza. Rozhodnutie ktoré považujeme za veľmi pozitívne a pre nemocnicu potrebné je zriadenie vlastnej nemocničnej lekárne. Nová lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, ako aj individuálnu prípravu liekov. Som presvedčený, že toto rozhodnutie bude mať
pozitívny dopad aj na ekonomiku samotnej nemocnice.
S poslaneckými kolegami z krajského zastupiteľstva sa nám pre nemocnicu podarilo dosiahnuť oveľa viac.
Zvolanie monotematického Zastupiteľstva TSK k zdravotníctvu a vytvorenie diskusie o potrebe ozdravných plánov v nemocnici. Predkladať
pravidelný „odpočet“ ozdravného plánu nemocnice v zastupiteľstve TSK.
Zrušenie zmluvy na predražené právne služby.
Prijatie uznesenia o zrušení manažérskych zmlúv.
Schválenie zásadného uznesenia, ktorým sme zaviazali ponechať
nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bez možnosti úplnej alebo
čiastočnej privatizácie.
Zamedziť zámer prenechať nemocničné SVALZ-ové pracoviská do nájmu súkromnej spoločnosti.
Aj v roku 2020 budeme naďalej spolu
s mojimi kolegami z iniciatívy poslancov
Jasná voľba sledovať a dohliadať, aby
sa zdravotníctvo v našom kraji posúvalo
tými správnymi krokmi a najmä aby to
pocítili všetci obyvatelia nášho kraja.

» Ján Košturiak

Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o.
Vám ponúka:
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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

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751 PRIEVIDZSKO

Stredné Slovensko
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131200046

V prípade potreby bliǎších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk

- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

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

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...
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33.080
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27.920
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40.560
59.430
46.550
18.990

- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

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

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku

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

- prenájom voűných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
Mesaēná výška nájomného:
1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)
- prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
- inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámoēnícke práce

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

0905 773 959

dajana.svecova@gmail.com

predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
PD20-08 strana-
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Právnici a fušeri, ktorí nikdy nepracovali, odchádzajú, spoločne so
zlodejmi a podvodníkmi. Už od dva
týždne by sme mohli osláviť jar.

131200020

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0059

Redakcia:

služby, domácnosť

prievidzsko
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KOLIBA U DRAGA Nováky
rodinné/firemné posedenia, oslavy, kary
tradičné slovenské jedlá
obedné menu

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

131200009

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

Chcete

13 120 0052

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

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

T: 0915 249 331

13 120 0081

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

PALIVOVÉ DREVO

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721200028

PENIAZE SPÄŤ

izolácie plochých striech
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OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu

A CELÝ

ROBOK

R UK A
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0905 807 194

R

www.plochastrecha.eu

721200037

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

Z

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

Tel: 0904 315 532
Výročia a udalosti
na Slovensku rozdelili skonﬁškovanú
pôdu, patriaca Židom.

22. februára 1940

Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

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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PEKAR.COEX@gmail.com

131200100

Kvalita na prvom mieste.

4

domácnosť, služby, krása

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

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

131200010

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Simson, Mustang, Pionier,
Manet, kúpim tieto motorky.
T: 0915 215 406
» Predám elektróny komplet
letná sada 165/70/14 na Fabiu a pod. cena 80eur a horský bicykel pánsky cena 25
eur. Tel. 0905 761 809
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj

*
19
Využite ceny 20

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim 1-i. byt, aj družst., nie
som RK! T: 0940 272 847

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám lacno novú čističku
vzduchu. T: 0948 113 183

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
13 120 0105

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Kúpim HD kože T: 0948 799 362

131200008

do vypredania zásob

08 STAVBA
stavba
8

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12

68-04

www.zaluzie-hudec.sk

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
131200034

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim motocykel Stela aj
nepojazdný ale kompletný. T:
0915 418 014
» Hľadám pani na opateru
otca cez víkend. Plat 6€/hodina. Volajte : 0905 478 249
» Kúpim Triodyn 320 aj bez
káblov T: 0944 634 153
» Kúpim vzduchovku VZ35,47 (opakovačka na guličky) T: 0910 419 469
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Hľadám si prácu na upratovanie. Som na dôchodku. T:
0908 325 998
zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

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

Chcete si
podať inzerát?

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

PD20-08 strana-
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0905 492 435

131200054

13 RÔZNE / 13
predaj
rôzne/predaj

politická inzercia, služby

prievidzsko

5
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

ODCHÁDZAM Z PROGRESÍVNEHO SLOVENSKA,
ABY SOM MOHOL SLOBODNE PRACOVAŤ PRE VÁS
A PRE NAŠE MESTO
Vždy som veril, že politika sa musí robiť inak. Že ak chceme zmeniť Slovensko, kraje, naše mestá a obce, musia vstúpiť do verejného života noví,
slušní a dobrí ľudia. Ľudia, pre ktorých transparentnosť, hospodárnosť a dobro budú dôležité hodnoty.
Z PS odchádzam po viac ako dvoch rokoch. Po viac ako dvoch aktívnych rokoch v hnutí, ktorému som venoval tisícky hodín svojho času (rád!),
energie a nebál som sa zobrať ani jeho značku vo voľbách, v ktorých som získal dôveru a stal sa tak najmladším progresívnym poslancom na
Slovensku. V PS som začínal, keď sme mali dve miestnosti a kedy nikto neveril, že dokážeme robiť veci inak.
Rozhodnutie odísť sa vo mne rodilo od komunálnych volieb 2018. Jednoducho si nemyslím, že to, čo robí koaličný partner PS v Prievidzi je nová,
slušná, hrdá a férová politika. To je skôr politika, ktorá intriguje, klame a ubližuje ľuďom, ktorí si dovolia niečo povedať. Aj ja som si to zažil.
Klamali o mne vedeniu strany, vypisovali na mňa e-maily a machrovali, ako ma z PS dostanú von. Našťastie sú v PS stále skvelí ľudia, ktorí vidia,
čo robím a nenaleteli na túto starú politiku.
Neurobil som nič, čo by bolo proti hodnotám hnutia, práve naopak - v komunále som hájil a stále hájim dôvody, prečo PS vzniklo - lebo chceme
slušnú, transparentnú, nekorupčnú a dobrú politiku. Ja som si len dovolil, jasne sa postaviť voči kšeftom s pozemkami nášho koaličného partnera (a to nie je všetko), čo ma stálo nie len stranícku integritu, dôveru vedenia hnutia, miesto na kandidátke, ale aj skoro vylúčenie. Jednoducho,
ak chceme vrátiť ľuďom stratenú dôveru v správu vecí verejných, tak rovnako ako sme kritickí k iným, musíme
byť aj sami k sebe.
A keďže sa veci stále stupňujú, povedal som si, jednoducho stačilo. Pre mňa je na prvom mieste Prievidza
a ľudia. Už nechcem byť viac obmedzovaný v mojej práci. V PS som stretol a spoznal množstvo skvelých, šikovných a dobrých ľudí. Našiel som veľa priateľov. A keďže verím, že politická kultúra na Slovensku sa musí
zmeniť, na to zlé v PS zabúdam a na to dobré, budem rád spomínať. Je mi to, ale veľmi ľúto.
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Braňo Gigac

poslanec MsZ Prievidza

???

Chcem z tohto miesta vyvrátiť akékoľvek dohady o mojom inom straníckom angažovaní. Budem sa naplno
venovať svojej poslaneckej práci a budovaniu iniciatívy Lepšia Prievidza a naďalej viesť klub demokratickej
opozície v zastupiteľstve, no bez straníckej príslušnosti. Budem naplno stáť na strane Prievidžaniek a Prievidžanov, ktorí veria v skutočnú pozitívnu zmenu v našom meste. Ktorí veria v slušnú, transparentnú a čestnú
zmenu. Verím, že spolu prinesieme dobro do nášho mesta.
ĎAKUJEM VÁM ZA PODPORU!

spomíname
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„Nikto nás nemusí slzami uctievať,
keď o nás hovoríte a myslíte na nás,
žijeme predsa ďalej...“

Dňa 26.2.2020 si pripomíname
20. výročie úmrtia našej drahej
manželky a mamičky

V týchto dňoch si pripomínane 15 rokov
od úmrtia syna

Jojka Solčániho
a 1. rok od úmrtia

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

S láskou spomínajú rodičia, starí rodičia, Peťkova
manželka so synom Jakubom a svatovci Némethoví.

13 120 0071

Manžel a dcéry s rodinami.

13 120 0086

Peťka Solčániho.

„Očiam si odišla, v srdciach si zostala ...“

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

Dňa 18.2.2020 uplynul rok,
čo nás navždy opustil

Dňa 21. 2. 2020 si pripomenieme 15 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, matka a starká

pán Jozef Puchart

Katarína Murgačová.
z Prievidze.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.

721200050

Spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

13 120 0099

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

„Odišla jediná na svete, ktorá nikdy nezradí,
na ňu nám zostane najkrajšia spomienka,
tá bytosť najdrahšia, to bola maminka.“

Dňa 23. februára 2020
si pripomíname 1. smutné výročie,
čo nás navždy opustil

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli navždy rozlúčiť
s našou milovanou

pán Valent Štrba

Máriou Ľochovou,
z Prievidze.

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

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Deti Ivan a Silvia s rodinami.

721200054

ktorá nás navždy opustila dňa 9.2.2020 vo veku 77 rokov.
721200053

Spomína manželka Katarína, syn Roman s rodinou,
dcéra Alena s rodinou a vnúčatá Filipko, Kristínka a Marek.

„Chýbaš nám dnes, aj deň každý,
v našom srdci žiješ navždy.“

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

Dňa 24. 2. 2020 si pripomíname
5 rokov od poslednej rozlúčky so

Dňa 17.2. 2020 uplynulo 5 smutných
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá milovaná manželka, mamička,
babička a prababička

Štefanom Gürtlerom.

pani Olinka Jurenková
z Nitrianskeho Rudna.
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721200058

Za spomienku ďakuje manželka s rodinou.

721200055

„Kto v srdci žije, nezomiera ...“

politická inzercia, služby, zamestnanie
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721200047

prievidzsko

M. R. Štefánika 38, Prievidza
131200036

(Staré sídlisko)

UBYFO, Športová 32, Prievidza
prijme

elektrikára na opravu výťahov.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

721200005

Partner
Wüstenrot

13 120 0091

podporte kandidáta
z okresu Prievidza

Hľadáme
nových kolegov,
ktorí majú záujem o prácu v dynamicky
sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej
celosvetovo na tvorbu v programe CAD
(lasery, frézy a robotické zváranie).
Mzdové ohodnotenie po zaškolení
od 850€ brutto.
Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk
UNIPAS spol. s r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
www.unipas.sk

PD20-08 strana-
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131190506

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

13 120 0095

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 €.
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platená inzercia

Ako ďalej s parkoviskami
mesta Bojnice?
Každé mesto – obec sa sťažuje na nedostatok financií. Mesto Bojnice pravdepodobne medzi nimi nie je,
pretože urobilo takýto obchod: pred cca 15 rokmi uzatvorilo zmluvu na podporu investície – zábavný park,
ktorú mestu Bojnice predložil podnikateľ Badžgoň
(firma Castor&Pollux), s intenzívnou spoluprácou
pána Cipova. Predmetom podpory bolo – odovzdanie
majetku mesta, dvoch parkovísk, a to za symbolickú 1 slovenskú korunu. Čuduj sa svete, tieto plochy
ani s navrhovaným projektom geograficky nesúvisia,
a nie sú teda investorovi potrebné na vybudovanie zábavného parku. Výmera pozemkov je cca 6 hektárov
a jeho súčasná cena je niekoľko miliónov Eur. S podporou by to bolo možno v poriadku, keby investor zámer zrealizoval – čiže postavil by zábavný park. Samozrejme tou základnou otázkou je, či zábavný park
mestu Bojnice prospeje. Myslím si, že by o takejto veci
mali rozhodnúť nie primátori, ale občania mesta Bojnice. Investor už 15 rokov nič nerobí.

šiť nasledujúci primátor, pán Tám. S pozemkami mal
naložiť primerane potrebám mesta. Podľa mojich informácii primátor od zmluvy neodstúpil, obávajúc sa
súdneho sporu s investorom. Právnu neistotu pri zrušení zmluvy s pánom Badžgoňom mala určite riešiť
právna kancelária, ktorej túto vec mal primátor Tám
odovzdať. Ale primátor čaká. Alebo je za tým niečo
iné? Za posledných 15 rokov sa toho v Bojniciach vybudovalo pramizerne málo. Myslím si, že primátor
Tám by mal situáciu občanom Bojníc vysvetliť, ako to
s dôležitým majetkom mesta je, a ako bude ďalej postupovať, alebo nepostupovať?!

Tento obchod sa uzavrel v období, keď primátorom
bol pán Oravec, a podľa mňa mal tento obchod zru-

Ing. Slavomír Eliaš
konateľ spoločnosti

13 120 0096

V súčasnosti prebieha proces útlmu baníctva
a v rámci tohto „Akčného plánu“ je aj podávanie projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu štátu, alebo
z eurofondov. Medzi nimi je aj projekt zábavný park,
s investičnými nákladmi 230 miliónov Eur a tento projekt podáva opäť firma pána Badžgoňa - Castor&Pollux. Z môjho hľadiska je táto suma neskutočná a ak,
Predmetné pozemky sú majetkom mesta a teda ob- tak podľa rozpočtov mimoriadne nadnesených. Aj
čanov Bojníc, a preto by mala byť zmluva k dispozícii v tejto veci by bolo treba stanovisko mesta Bojnice
majiteľom, tzn. občanom mesta, a nie schovaná bez a osobitne stanovisko predsedu stavebnej komisie –
pána Lekýra.
možnosti prístupu si ju prehliadnuť.
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Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Nedá sa nereagovať
Naša spoločnosť REGIONPRESS dostala mail. Mail s prosbou o pomoc.
Nasledoval rozhovor so starostom
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde
o jeden z obvyklých podvodov, ale
skutočné volanie - „pomôžte“!
Ide o malého chlapca s menom
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vysvetlite podľa svojho. Riško má z tých
detí najmenej času na čakanie.
Spinálna svalová atrofia je genetické ochorenie, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek
(a teda schopnosti sa pohybovať) a
následnej smrti dieťaťa. Od minulého
roka je na Slovensku dostupná terapia
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá
však ochorenie nelieči, len spomaľuje,
resp. zastavuje jeho priebeh.
Medicína našťastie napreduje míľovými krokmi a choroby, ktoré boli v
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľné. A tak je to aj v tomto prípade. V máji
2019 bol v USA schválený liek Zolgensma, ktorý je v súčasnosti novou a jedinou génovou liečbou pre deti s týmto
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba
Spinrazou nelieči, Zolgensma (Novartis) to dokáže. Zolgensma sa podá
dieťatku len v jednej dávke formou
infúzie, podmienkou je však podanie

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba
je dostupná len v USA a tak ju žiadna
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zolgensma je 1,9 mil. eur.
Kedže liek nie je u nás registrovaný, musia si rodičia peniaze vyzbierať
sami. Je to obrovská suma. Budú vďační za akúkoľvek pomoc, či už finančnú,
alebo preposlanie niekomu, kto by dokázal pomôcť.
Ďakujeme – za rodičov, Riška, za
choré deti.
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Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639 Dodávateľ: D.O.S. s.r.o., 140, Diviaky nad Nitricou, IČO: 46878335

Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.

721200031

Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.



SALÓN KRÁSY a ZDRAVIA
Handlová

L-Glamour s.r.o.

SOLÁRIUM, INFRASAUNA,
BIOPEDIKÚRA,
DETOXIKAČNÁ VANIČKA
Športová 40 (nad Billou),
0915 099 747
Otváracie hod.

Po-Pia 10:00 - 17:00 hod.,
So
8:00 - 11:00 hod.
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13 120 0051

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok
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www.q-zett.s
info@q-zett.sk

Výročia a udalosti
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

25. februára 1948
» Vaša redakcia
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Macháčkovej cesty do Bratislavy
platíme dvakrát!
AUTO LEN NA PRÁCU

nás všetkých. Zrátajme jej: náklady na pohonné hmoty, odpisy motorového vozidla, servisné prehliadky,
údržbu, zákonné poistenie, emisné kontroly, STK, mzdu
vodiča, jeho školenia a stravné, odvody zamestnávateľa za vodiča...
Alebo si myslíte, že sa máme ďalšie 4 roky duplicitne
skladať primátorke Prievidze na cesty do parlamentu?

TAKTO TO ZAČALO!

CESTY JEJ PLATÍME DVAKRÁT!
RAZ POSLANKYNI A RAZ PRIMÁTORKE!

Na internetovej stránke mesta Prievidza sa dočítate,
že na „transpatentnú“ prevádzku motorových vozidiel
primátorka Macháčková schválila internú smernicu.
Stanovuje zásady účelnosti a hospodárnosti pri používaní vozidiel s vodičom z povolania, avšak len pri plnení
pracovných úloh!
Primátorka Macháčková stojí na čele nášho okresného mesta od roku 2010. V roku 2014 bolo z rozpočtu
mesta zakúpené nové auto za 29.800 €.
V roku 2016, hneď po tom, ako sa Macháčková stala poslankyňou Národnej rady SR, nám záverečný účet
prezradil, že len výdavky na pohonné hmoty, súvisiace s prevádzkou vozového parku, vzrástli o 2.600 €.

Náklady na tieto cesty majú poslanci uhradené v rámci paušálnych náhrad zo štátneho rozpočtu. Na jeho
tvorbe sa podieľajú všetci občania. Pravidelne mesačne
ich vo výške 2.128 € poberá aj poslankyňa Macháčková. Z týchto peňazí sa neodvádza daň, pretože nie sú
súčasťou príjmov. Slúžia na to, aby poslanci vykonávali
svoju prácu (majú ich používať na telefón, benzín, adV minulom roku bolo z rozpočtu mesta zakúpené pre ministratívu). Zákon im neukladá povinnosť vykazovať
potreby prievidzskej radnice nové vozidlo za 35.000 €. čerpanie paušálnych náhrad.
Na potreby obyvateľov Prievidze poslanci mestského
zastupiteľstva mysleli zvýšením daní, poplatkov za koZ ROZPOČTU ŠTÁTU AJ MESTA
munálny odpad, nárastom platieb za sociálne služby Pri schvaľovaní výšky paušálnych náhrad niektorí
a rastúcou zadĺženosťou mesta.
poslanci položili otázku, či by mali paušálne náhrady dostávať poslanci vo funkciách v samospráve, kde
AKO TO POKRAČOVALO?
majú k dispozícii služobné vozidlá. A toto je aj prípad
Pani primátorku a poslankyňu cestovanie evidentne Prievidze ... Primátorke Macháčkovej Prievidžania túto
baví. Dôkaz? Foto jazdnej dokumentácie...
cestu zaplatia ešte raz - z rozpočtu mesta na prevádzku
V priebehu 10 dní v rámci jedného mesiaca sme až
mestského auta.
6-krát zaplatili z rozpočtu mesta jej cesty do Bratislavy.
Nepríde vám to duplicitné? Minimálne neférové,
nezákonné a netransparentné? Jedným slovom,
nehoráznosť!

VÝSLEDKOM LEN VÝSMECH!

Na tunelovanie a nehospodárne nakladanie so spoločnými prostriedkami mestského rozpočtu upozorňujem vo svojich vystúpeniach na mestskom zastupiteľstve už niekoľko rokov. A výsledok žiadny! Len výsmech!
Je načase to nehorázne tunelovanie, rozkrádanie,
nehospodárnosť a netransparentnosť teraz
vyfakturovať!
Používanie mestského auta na súkromné účely je
podľa smernice mesta dovolené, len v prípade jeho
použitia a fakturovania podľa platných právnych predpisov. Vyfakturujme primátorke všetky náklady za
takmer štyri roky vozenia sa do Bratislavy za peniaze

Otvorme oči a predložme účet primátorke
Macháčkovej!
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hlavná kontrolórka mesta Prievidza
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a vo volebnom období K. Macháčkovej 2010-2013
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NAJLEPŠIA GOLFISTKA
NA SLOVENSKU JE Z KOŠA
- z Golfového klubu Agama!
6ORYHQVNi JROIRYi DVRFLiFLD RFHĖRYDOD GĖD 
Y7UQDYHYKRWHOL+ROLGD\,QQSRþDV3OHVXJROILVWRY1DMOHSãtFKJROILVWRYURND
-HGQR]QDþQHWHQWRYHþHUVDQDMþDVWHMãLHVNORĖRYDORPHQR
$QLND%ROþtNRYi6WDODVDYtĢD]NRXKQHćYGYRFKNDWHJyULiFKYNDWHJyULLGRURNRYWRWRRFHQHQLH]tVNDODDMPLQXOêURNDNWRPXWRSULEXGOR723RFHQHQLHDWR1DMOHSãLD
KUiþNDURND
$QLNDMHþOHQNRX*.$JDPDRGURNX8åGOKãtþDV
SDWUt N ãSLþNH þR VD WêND VORYHQVNpKR JROIX DOH MHM PHQR
MH GREUH ]QiPH DM Y ]DKUDQLþt
QLHOHQYýHVNHMUHSXEOLNHDOHDM
Y$PHULNHNGHYćDNDJROIXPRPHQWiOQHãWXGXMH
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$QLND MH QHVNXWRþQH SUDFRYLWi D FWLåLDGRVWLYi D MHM KQDFtP
PRWRURP QLH V~ SUHPRWLYRYDQt
URGLþLDDNRWRQLHNHG\EêYDDOH
MHM K~åHYQDWRVĢ D Y\WêþHQRVĢ VL
FLHĐDDKODYQHGRVLDKQXWLHKR
13 120 0063
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Telefonické linky
Najčastejšie otázky súvisiace s koronavírusom 2019-nCoV
v súvislosti s novým
koronavírusom
V súvislosti s novým koronavírusom rozširuje rezort zdravotníctva
prostredníctvom Úradu verejného
zdravotníctva SR činnosť call centra
na všetkých osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Telefonické
linky majú nepretržitú prevádzku.
Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Odborníci poskytujú verejnosti informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového
koronavírusu či odporúčania pre osoby,
ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Aktualizované
informácie k uvedenej téme zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových
stránkach ako aj sociálnych sieťach.

PN-ka pri karanténe
pre koronavírus
V súvislosti s narastajúcim počtom podozrení na ochorenia so
symptómami akútneho respiračného syndrómu spôsobeného Koronavírusom 2019-nCoV Sociálna
poisťovňa upozorňuje občanov v
karanténe, ako si majú v takejto
situácii uplatniť nárok na dávku
nemocenské.
Ak je dôvodom vzniku dočasnej PNky karanténne opatrenie, Sociálna poisťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju
ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni
spätne. Dôvodom je skutočnosť, že karanténa môže trvať aj dlhšie a pacient
nemá možnosť do troch dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi,
respektíve Sociálnej poisťovni. Pobočka žiadosť posúdi bez ďalšieho preverovania posudkovým lekárom. Pri
„bežných“ PN-kách je zákonná možnosť spätného uznania len do troch
dní. Ak je teda poistenec vypísaný lekárom na základe karanténneho opatrenia, potom mu po splnení ďalších zákonných podmienok môže patriť dávka
nemocenské.

Koronavírus vyvoláva otázniky
Úrad verejného zdravotníctva SR
zriadil k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu call
centrum s nepretržitou prevádzkou.
Prinášame odpovede na najčastejšie
otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV.
Aký je prameň pôvodcu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom
meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia
sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobecnosti však pôvodcom koronavírusu môžu
byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok,
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady
a netopiere. Čínske medicínske autority
potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV
z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový
koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne
respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov
SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné
príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky
– teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný
RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14
dní.

mená vysoké riziko komplikácií.

mi alebo hospodárskymi zvieratami
-mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Objednávam si tovar v rozličných -14 dní od príchodu z oblasti postihnuoblastiach sveta. Môže sa nákaza tej novým koronavírusom je potrebné
preniesť prostredníctvom pošto- kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčvých zásielok?
ka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
Pri nákupoch na internete je dodacia -v prípade klinických príznakov po nálehota z ázijských krajín, napríklad z Číny, vrate je potrebné kontaktovať, prípadne
obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá vyhľadať lekára a informovať ho o cestosa, že by vírus prežíval na plochách taký vateľskej anamnéze
dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú
tomto prípade veľmi nízke.
K uvedenej téme vydala stanovisko aj migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie
Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta)
z ázijských krajín sú bezpečné.
môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube
Je potrebné preventívne dodržiavať lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
nejaké hygienické návyky?
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri
všetkých bežných vzdušných nákazách. Pomôže mi nosenie ochranného
Tieto opatrenia významne redukujú riziko rúška?
ochorenia:
V oblasti, kde ešte nový koronavírus
-umývajte si ruky často mydlom a vodou, nebol zaznamenaný, nosenie ochranného
najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte rúška alebo respirátora nie je potrebné.
k dispozícii mydlo a vodu, použite dezin- Ak však máte obavy, môžete ho nosiť prefekčný prostriedok na ruky na báze alko- ventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľaholu
dom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu
-očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými pohybovať osoba s iným respiračným
rukami
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde
-zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a ký- je potvrdených viacero prípadov ochorechaní jednorazovou papierovou vreckov- nia s väčším počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, námestia) odporúkou a následne ju zahoďte do koša
-vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, čame používať respirátory.
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
Informácie poskytol
-ak ste chorý, liečte sa doma
Úrad verejného zdravotníctva SR
-zabráňte nechránenému kontaktu s divý- STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ako sa lieči ochorenie spôsobené
novým koronavírusom?

Ako znížiť riziko infekcie
koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia
látka proti novému koronavírusu 2019nCoV zatiaľ neexistuje.

Umývajte si ruky mydlom a vodou
alebo prostriedkom na báze alkoholu

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia vyvolaného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť
zanesenie nového koronavírusu na naše
územie.
V prípade, že ste neboli v krajinách, kde
sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré
uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou
pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či
prechladnutie, a preto netreba podliehať
panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým
lakťom
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy
alebo chrípky
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Zabráňte nechránenému kontaktu
s divými alebo hospodárskymi
zvieratami

Môže mi v prevencii proti novému
koronavírusu pomôcť očkovanie
proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné,
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel
na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, zna-

zdroj ÚVZ SR

leták

PD20-08 strana-

12

politická inzercia

13

13 120 0090

prievidzsko

PD20-08 strana-

13

14

mesto prievidza

Najčítanejšie regionálne noviny

platená inzercia

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE
Stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom
za vyseparované zložky komunálneho odpadu
V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta
v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku,
kam „zmizli“ príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu
prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza
takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať.
Vysvetlenie je veľmi jednoduché - mesto v súčasnosti
už nemá príjmy za vytriedené zložky komunálneho odpadu z dôvodu legislatívnej zmeny.
V minulosti financovalo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu priamo mesto a zabezpečovalo ho
prostredníctvom zberovej spoločnosti T+T. Podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve za
odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu
poukazovala zberová spoločnosť mestu Prievidza príslušné finančné prostriedky, spolu za obdobie rokov
2014, 2015 a prvej polovice roka 2016 v sume 71 580,65
eur.
Po schválení nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu
financujú organizácie zodpovednosti výrobcov (takzvané OZV). V súčasnosti náklady, zber a nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu mesta Prievidza financuje organizácia zodpovednosti výrobcov
ELEKOS, teda nie mesto Prievidza. Z toho dôvodu zberová spoločnosť nepoukazuje príjmy mestu za odpredaj
vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Takýto postup je správny v zmysle príslušnej novej legislatívy.
Teda odpoveď na sugestívnu otázku „Kde zmizli príjmy
za separovanie?“ je jednoduchá. Rovnako ako prešli výdavky na zabezpečenie zberu a nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na nové organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV), prešli na ne aj prípadné
príjmy za vyseparované zložky komunálneho odpadu,
pretože nakladanie s nimi je už v ich kompetencii.

poklesli, a v roku 2020 sú výkupné ceny na historickom
minime. Dôsledkom toho je, že malé obce majú problém
nájsť organizácie zodpovednosti výrobcov na zabezpečenie zberu separovaných zložiek odpadu.
Porovnanie výkupných cien vyseparovaných druhov papiera medzi rokmi 2014 a 2020
Cena za tonu
v roku 2014

Cena za tonu
v roku 2020

noviny a časopisy

104 €

55 €

zmiešaný papier

85 €

6€

lepenka

74 €

9€

Komodita

*Zdroj: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
„V roku 2014 možno mestá a obce za jednotlivé vyseparované komodity odpadu mohli dosiahnuť určitý
príjem. Zberové spoločnosti v danom období nemali
náklady na dotriedenie týchto surovín ako je tomu v
súčasnosti. Dnes je situácia úplne iná a separovanie je
potrebné dotovať. Napríklad v súčasnosti sa zbierajú
všetky typy plastov, z ktorých je približne 50% nepredajných. Tieto nepredajné plasty musia skončiť ideálne
ako takzvané tuhé alternatívne palivo a spaľujú sa pri
výrobe cementu. Problém je, že takéto spaľovanie stojí
cca 85 € za tonu. Prenosom kompetencií v systéme zberu separovaného odpadu zo samospráv na jednotlivé
organizácie zodpovednosti výrobcov je pre jednotlivé
mestá a obce výhoda aspoň v tom, že za tento odpad
neplatia,“ vysvetľuje Michal Bakyta z Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

13 120 0069

Bývalá hlavná kontrolórka v svojej inzercii kritizuje
zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad na
rok 2020. Navodzuje dojem, že bolo možné príjem za
vyseparované zložky komunálneho odpadu využiť na
zníženie nákladov. Ako sme vysvetlili vyššie, z dôvodu
zmien zákonov aj situácie na trhu s komoditami nie je
možné zabezpečiť takýto príjem pre samosprávu tak ako
Zásadné zmeny v systéme zberu vytriedených zložiek v minulosti. Preto považujeme za manipulatívne vyOkrem legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili systém počítavať imaginárnu sumu, ktorá niekam „zmizla“
zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, je a mohla slúžiť na zníženie nákladov na odpadové
dôležité upozorniť aj na to, ako sa na trhu menili v čase hospodárstvo, výpočtami na základe stavu v rokoch
výkupné ceny za jednotlivé vytriedené komodity, teda 2011 – 2013, v úplne inom legislatívnom a trhovom
papier, plasty, sklo atď. Oproti roku 2014 ceny výrazne prostredí.
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Prečo mesto muselo pristúpiť k zvýšeniu poplatku?
Odpadové hospodárstvo je veľmi komplexná a odborná problematika. Preto aj na tomto mieste považujeme
za dôležité upozorniť na najzásadnejšie dôvody, pre ktoré mesto Prievidza muselo pristúpiť k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady.

platená inzercia

(činnosť R1), nemuselo zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad. V roku 2018 mesto eviduje 11 127,08 ton zmesového komunálneho odpadu, pričom na jeho zhodnotenie bolo vynaložených 237 380,746 €.

4. Pevné sadzby poplatkov za uloženie odpadu na
skládku
Od 1. januára 2019 je účinný zákon upravujúci poplatky za uloženie odpadov. Rovnako je účinné aj nové nariadenie vlády, ktorým sa stanovujú sadzby poplatkov
za uloženie odpadu na skládku. Touto zmenou legislatívy sa významne zvyšujú pre sadzby za uloženie
odpadov na skládku aj pre mesto Prievidza. Naprí2. Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu klad výška poplatku za uloženie objemného odpadu na
Novela zákona o odpadoch uložila samosprávam po- skládku, pri úrovni vytriedenia 30 – 40 percent, bola
vinnosť zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zá- nariadením vlády stanovená na 8 € za tonu v roku 2019.
hrad rodinných domov. S tým sú spojené ďalšie náklady, V roku 2020 je už nariadením stanovená sadzba 13 € za
ktoré ovplyvňujú poplatok za komunálny odpad. Mesto tonu, a na rok 2021 a nasledujúce roky nariadenie určuje
Prievidza muselo zabezpečiť zber ďalšej zložky odpadu sadzbu až 22 €.
ktorý v roku 2014 pri poslednej úprave výšky poplatku
ešte nebol realizovaný. Náklady na zber biologicky 5. Príjem z poplatku nepokrýval reálne náklady
Všetky vyššie uvedené vplyvy, avšak nielen tie, mali za
rozložiteľného odpadu boli napríklad za kalendárny
následok to, že príjem samosprávy z miestneho poplatrok 2018 vo výške 194 852,70 €.
ku za komunálny odpad nepokrýval reálne náklady na
3. Energetické zhodnocovanie zmesového komunál- odpadové hospodárstvo. Prehodnotiť výšku miestneneho odpadu
ho poplatku za komunálny odpad odporučil mestu
Od roku 2016 je zavedené zhodnocovanie zmesového Prievidza aj Najvyšší kontrolný úrad v zázname o
komunálneho odpadu činnosťou R1. Mesto si uplatnilo výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedenévýnimku v zmysle zákona, a keďže zabezpečuje energe- ho zberu komunálneho odpadu, ktorú vydal v notické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu vembri 2018.

13 120 0069

1. Nárast množstva vzniknutého odpadu
V Prievidzi medziročne rastie množstvo vzniknutého odpadu. Kým v roku 2014 vzniklo v Prievidzi 17
979,63 ton odpadu, v roku 2018 to bolo už 23 370,54
ton. Väčšie množstvo odpadu znamená vyššie výdavky
v odpadovom hospodárstve.
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V sobotu 29.2.
volíme OĽANO

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné ﬁrmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia ﬁrmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.
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Potrebujeme rešpekt
k pravidlám i k občanom
Z prejavu prezidentky Slovenskej
republiky Zuzany Čaputovej na prestížnej svetovej bezpečnostnej konferencii v Mníchove:
… „Ako keby sme zabudli, že demokracia – a dovolím si povedať, že
aj celá Európa a koncept západu – je
najmä o duchu slobody, spravodlivosti,
tolerancie a solidarity, ktorého obranným valom je právny štát. O každodennom rešpekte voči pravidlám, o ich
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho,
o zodpovednosti... Aby právny štát fungoval, potrebujeme silné inštitúcie či
uvedomelých občanov. A právny štát
nebude fungovať bez zodpovedných
politických lídrov, ktorí budú princípy
právneho štátu brániť a presadzovať.
...Zodpovednosťou
politických
lídrov je nebáť sa prijať jasné a principiálne postoje ku všetkým prejavom
extrémizmu a radikalizmu. Byť schopní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes
extrémisti a populisti útočia. Poukazovať na manipulácie a lži, za ktorými sa
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť
autoritárskymi metódami. A či im nie
sú pluralizmus a demokracia len na
obtiaž.
...Toto je dnes hlavná výzva pre
dobré fungovanie právneho štátu v našej západnej komunite – nielen dobré
zákony či nezávislé súdy. Osobitne politickí lídri majú zodpovednosť podporovať rešpekt k pravidlám, nepodľahnúť populizmu a neútočiť na niekoho
len preto, že to prináša politické body.
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri
roky so sebou často nesú nenapraviteľné škody pre generácie. Je našou
úlohou podporovať a chrániť to, čo je
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej
demokracie – nezávislé médiá, či občiansku spoločnosť.“

Týždenne do 41 340 domácností

H�ADÁME
H�ADÁME

SPO�AHLIVÝCH
SPO�AHLIVÝCH

DORUČOVATEĽOV
DORUČOVATEĽOV
V TEJTO
LOKALITE.
TEJTO
LOKALITE.

VAŠE VÝHODY:
� Materiál dovezieme až k Vám domov
� Pracujete v mieste bydliska
� Rozsah pracovného času je len na
vzájomnej dohode
� Čas na prácu počas dňa si zadeľujete sami
� Práca v pravidelných termínoch
V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE:
��+421 918 348 124

www.cromwell.sk
www.cromwell.sk

pobocka.trencin@cromwell.sk

Práca na plný či skrátený úväzok.
Základná zložka mzdy 580,- € /mesiac
pri plnom úväzku, pri skrátenom úväzku
alikvotná časť.
Suma základnej zložky predstavuje mini-

málny mzdový nárok, celková brutto mzda
pozostáva ďalej z variabilnej zložky, ktorej
výška závisí len od Vašej výkonnosti.
A MÁME PRE VÁS AJ INÉ ZAUJÍMAVÉ
PRACOVNÉ PONUKY�

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

27. februára 1933

...Nerozdeľovať. Na východ a západ
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale
spájať.
…Esenciou právneho štátu je v
prvom rade rešpekt k pravde. Právny
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu
do našich práv. Je paradox, že právny
štát dnes môže byť demontovaný práve
manipulatívnou rétorikou o právnom
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení
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podľa novely Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý proces likvidácie má na starosti likvidátor.

pisom. Nová právna úprava výslovne zakotvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Likvidátor túto skutočnosť musí rovLikvidátor je povinný postupovať s od- nako oznámiť všetkým známym veriteľom
bornou starostlivosťou a konať v záujme spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru- oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
šuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale- svoje pohľadávky v obchodnom vestníku.
Súd môže nariadiť, aby sa výzva opabo ustanovený likvidátor, rovnako ako štatutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik- dôjde k zmene v osobe likvidátora. Podľa
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô- novej právnej úpravy bude výber likvidátosobnosť štatutárneho orgánu konať v mene ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prieorgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí,
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza- že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie odkladu podať návrh na vyhlásenie konúčtovníctva, informovanie spoločníkov kurzu. Spoločnosť je predĺžená vtedy, ak
o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. o účtovníctve a má viac ako jedného veriteLikvidátor môže v mene spoločnosti ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahuvykonávať zásadne iba také úkony, ktoré je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč- spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na
nosti. Novela zavádza úplne novú povin- likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nánosť likvidátora, a to vyhotovenia základ- roky všetkých známych veriteľov.
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do
likvidácie a jeho následná povinnosť, taktiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra.
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy» Tím advokátskej kancelárie
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého
V4 Legal, s.r.o.
vzor by mal byť upravený osobitným prede-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Najčítanejšie
regionálne noviny

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

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

Východné Slovensko
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Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,

ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS
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Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.

spoločnosť / politická inzercia

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

Milí dôchodcovia,
XQďVGìÈUNQ
&GOQMTCVKEMÕUVTCPW
/[8¶O\CDG\RGìÈOG
CLFÏEJQFQM

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

33-0012
33-0016

Už dávnejšie som komunikoval s
ľuďmi, čo o zneužívaní píšu alebo vedia, ako fungujú niektoré zariadenia
pracujúce s deťmi, dokonca vedia o
tom, ako svoje deti ponúkajú vlastní
rodičia. Napokon, máme tu silne realistický film Sviňa. Z rozprávania a
rôznych príbehov viem, že je to v niektorých oblastiach bežná prax.
Žiaľ, poznáme aj prípady, kedy sa
samy deti ponúkajú na sexuálne služby. Či už je to nedobrovoľné, či nie, detská psychika môže zareagovať všelijako a predčasné sexuálne aktivity môžu
zničiť celý život. Avšak, ak sa dospelá
osoba vrhne na dieťa, ktoré jej je zverené, okrem zvrátenosti to v nás vyvoláva
permanentný strach o deti, ktoré občas
musíme zveriť iným osobám. Učitelia
to už schytali a majú povinnosť preukazovať svoju bezúhonnosť, pričom na
Slovensku sú sexuálne prznenia detí
učiteľmi ojedinelé. Ale tak dajme tomu,
politici si kopli do učiteľov a dali si
kvačku, že zabránili zneužívaniu detí v

školách. Iba papierovo! Keby to chceli
vážne riešiť, otvárajú sa iné možnosti.
Ale čo s mnohými ostatnými povolaniami, čo prichádzajú do kontaktu s
deťmi? Modelky sa už zamestnávajú
v 14 rokoch. Neraz sa predvádzajú pri
návrhároch sporo odeté. A vedúci v táboroch nemusia mať ani pedagogické
vzdelanie a nepreverujú sa nijakým
osobitným spôsobom.
Sexuálne zneužívanie som síce
ako dieťa ani ako pracovník vo viacerých táboroch nezažil, ale pracoval
som len v jedinom tábore, kde sa dbalo
na základne pedagogické východiská vedenia detí. V mnohých táboroch
niet potrebnej odbornosti a kde niet
kvalifikácie, ľahko sa prejde k porušovaniu zákonov, pedagogiky a morálky.
Poznáme ešte jedno povolanie, ktoré
je známe stovkami zneužívaní detí po
celom svete, no nechcem budiť pred
voľbami vášne.
Pevne verím, že takéto pranierovanie učiteľov zo strany nekompetentných ministrov školstva a ich prisluhovačov prestane. Nie kvôli nám učiteľom.
Ale aby sa skutočne ochránili deti. Nie
iba papierovo a nie iba v školách.

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

Vysielali v správach, že vyšetrujú
ľudí, čo zneužili deti. Došlo aj k ich
obvineniu. Jeden prípad z modelingovej agentúry, jeden z detského tábora. Na Slovensku. Kvapka v mori.

66-0037

Sprznené deti

Najčítanejšie regionálne noviny
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NEDAJTE SA.Ò3,ġ
+RFL~þDVĢQDQDãLFKVWUHWQXWLDFKUDVWLH]RGĖDQD
GHĖDĐXGLDQDQDãHY\VW~SHQLDUHDJXM~YHĐPL
SR]LWtYQHQDMþDVWHMãLHVDVWUHWiYDPHVRWi]NRX
0iWRHãWH]P\VHO"2G]DþLDWNXVRPYiVFKFHO
YROLĢDOHWHUD]YiKDPQHSUHSDGQHP{MKODV"
1HFKFHPKRVWUDWLĢ


QDMSULMDWHĐQHMãLXDOWHUQDWtYX.DSLWDOL]PXVMH
Y\þHUSDQêDĢDKiĐXGtXQiVLQDFHORPVYHWH
NXGQX3UHWR]YRĐPHMHGLQpKQXWLHNWRUpQHFKFH
YMHKRUiPFLSRNUDþRYDĢDOHFKFH]PHQLĢV\VWpP
QDVSUDYRGOLYHMãtDGHPRNUDWLFNHMãtV\VWpP
+QXWLHNWRUpQHEXGHSRGSRURYDĢEL]QLV

Práve teraz to má zmysel, priatelia.TLHWRYRĐE\
V~HãWHVORERGQpDOHXåQHP{åXE\ĢVSUDYRGOLYp
.~SLOLVLLFKROLJDUFKRYLD.~SLOLVLSROLWLNRvPpGLi
SULHVNXP\LSULD]HĖPQRKêFKYROLþRv5HEUtþN\
SUHIHUHQFLtYLDFPHQHMNRStUXM~YHĐNRVĢ
VWUDQtFN\FKSRNODGQtFDRGERUQtFLXåWHUD]KOiVLD
EXG~WRQDMGUDKãLHYRĐE\YKLVWyULL5RYQRVĢ
NDQGLGXM~FLFKVWUiQYPRåQRVWLRVORYLĢYROLþRY
YSUHGYROHEQêFKGLVNXVLiFKQLHMH]DUXþHQi
.RPHUþQpWHOHYt]LHVL]DSODWLOL]PDQLSXORYDQp
SULHVNXP\DY\UDGLOLYLDFDNRSRORYLFX
NDQGLGXM~FLFKVWUiQ]SUHGYROHEQêFKGLVNXVLt
-HWRGRQHEDYRODM~FDQHVSUDYRGOLYRVĢ.GHMH
WHUD]SUH]LGHQWNDýDSXWRYiNWRUiVDWDNKRUOLYR
DQJDåRYDODYVQDKH]DVWDYLĢPRUDWyULXP
QDSULHVNXP\".GHV~MHMSDWHWLFNpUHþLRĐXGVNêFK
SUiYDFKDNVDYWRPWRSUtSDGHRþLYLGQHSRUXãXMH
YROHEQpSUiYRDURYQRVĢSUtVWXSXNYRĐEiP"


YiåLNDåGpKRþORYHNDDFKFHPXSRP{FĢ]tVNDĢ
PRFDNRQWUROXQDGYODVWQêPåLYRWRP0iPHGRVĢ
NRQ]HUYDWtYQHKR~WODNXLOLEHUiOQHKRY\]QiYDQLD
VHEHFWYDPiPHGRVĢVSRMHQLDVRFLiOQHM
GHPRNUDFLHVROLJDUFKLRXVROtPVSROXSUiFX
]GUDYêUR]XPDĐXGVNRVĢ1LHNRQNXUHQFLX
PDQLSXOiFLXDRGFXG]HQêåLYRWVROtP
6RFLDOLVWRv.sk.


9iåWHVLVYRMKODVVRĐERX6RFLDOLVWRv.sk
KRQHVWUDWtWHDOH]QiVREtWHMHKRYiKX
/HQY\UR]KRGQHWHRWRPNWRPiãDQFX
QHQHFKDMWHDE\WR]DYiVURELOLSULHVNXPQp
DJHQW~U\SUDFXM~FHSUHROLJDUFKRv6ORYHQVNR
þDNDM~WLHQDMĢDåãLH]iSDV\R]iNODGQpKRGQRW\
RVORERGXVSUDYRGOLYRVĢDåLYRWYPLHULýDNDM~
QiVSUDYGHSRGREQHDMSUHGþDVQpYRĐE\
6RFLDOLVWLVNQHP{åXWLHWRYRĐE\HãWHY\KUDĢ
P{åXYãDN]DSXVWLĢNRUHQHD]RVLOQLHĢ
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali
N~SLĢYiV2GRY]GiWHVYRMKODVYHĐNHMVWUDQH 3RWUHEXMHPHGRVWDĢW~WRãDQFX,EDþLVWi
VYHGRPtPåHPiYlþãLHãDQFHOHQSUHWROHERMH ĐDYLFDMH]iUXNRXåH]iXMP\SUDFXM~FHKR
VNRUXPSRYDQi"VHćROLJDUFKRYLDSUHVQHWRWRFKF~ þORYHNDQHEXG~]UDGHQpDREHWRYDQp
DE\VWHKUDOLLFKKUXSRGĐDLFKSUDYLGLHO&KFHPH 9þDVHNHćVDEXG~SUHGYDãLPLRþDPLU~FDĢ
VNRUXPSRYDQpVXEMHNW\DEXG~QDKUDG]RYDQp
vWDNHMWRKUHSRNUDþRYDĢ"1LH0{åHPHVDWRPX
HãWHGUDYHMãtPLYþDVHNHćþRUD]YLDFĐXGtQHYLH
VSRORþQHY]RSULHĢDQDKUDGLĢPRFSHĖD]t
UR]OtãLĢRGNLDĐSULFKiG]DQHEH]SHþHQVWYR
PRFRXĐXGt3UHWRE\VPHFKFHOLSRY]EXGLĢ
DWHPQRWDVPHSHYQêPSUtVWDYRP
YãHWNêFKĐXGtNWRUêPFKêEDþLVWiĐDYLFD
YUR]E~UHQêFKYRGiFK1HGDMWHVD]DVD
QD6ORYHQVNXYãHWNêFKYROLþRYDYROLþN\NWRUt
RNODPDĢ6RFLDOLVWLVNV~]iUXNRXåHYDãDYRĐED
]YDåXM~åHGDM~VYRMKODVKQXWLX6RFLDOLVWLVN
PiSRGOKãRPþDVH]P\VHOVRĐERX6RFLDOLVWRv.
1HGDMWHVDRGUDGLĢSUHGYROHEQêPL
VNQHYROtWHROLJDUFKRvQHYROtWH
SULHVNXPDPLDYRĐWHSRGĐDVYRMKR
VNRUXPSRYDQêFK politikov, QHYROtWH SRSXOLVWRv,
SUHVYHGþHQLDYiãKODVXUþLWHQH]DQLNQH
KODVXMHWH]DYODVWQp]iXMP\0\VPHQHY]QLNOL
3RNLDĐV~KRGQRW\KQXWLD±VROLGDULWDHNROyJLD
SUHWRDE\VPHVDY]GDOLKQHćSRSUYHMSUHKUH
PLHU±DMYDãLPLKRGQRWDPLXSHYQLWHLFKYRĐERX
6RFLDOLVWRvVNDE\LFKY\]QiYDODFHOiVSRORþQRVĢ DE\VPHVDQHFKDOLN~SLĢDE\VPHQLHNRPX
SRVO~åLOL6ORYHQVNRPiQDYLDFAEXGRYDQLH
9þDVHNHćNRQ]HUYDWtYFLDMOLEHUiOLSUHãĐDSXM~
VLOQHMþLVWHMĐDYLFHNWRUi]PHQt6ORYHQVNR
QDPLHVWHD]RVRFLiOQHMGHPRNUDFLH]RVWDOOHQ
MHEHKQDGOK~WUDĢ1HþDNDMWHQD]PHQX
WLHĖWUHEDXURELĢRGYiåQHUR]KRGQXWLHD]YROLĢW~
VWDĖWHVD]PHQRXVRĐWHSRGĐDSUHVYHGþHQLD
QDMG{VOHGQHMãLXDPRUiOQHDMHNRQRPLFN\
aQLH]RVWUDFKX3RGSRUXMPHVDQDY]iMRP

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
TXUþLDQVNH THSOLFH

55
0iULR'XFKRė
SRGQLNDWHĐ
VHĐNê/DSiã

13
Matej Pintér Bc.
študent
VHĐNpp/RYFH

71
Ing. Juraj Chrien
programátor
1LWUD

29
Mgr. $GDP+ODYDÿND
ITPDQDåpU
1LWUD

106
Pavol Kordoš
PHFKDQLN
äLWDYDQ\

39
Martin TXÿHN
REFKRGQê]iVWXSFD
1RYp6DG\

121
Lukáš Turský
EH]SHþQRVWQiVOXåED
+RUQp2EGRNRYFH

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

40
)UDQWLäHN0~ÿND
SUDFRYQtNYRYêUREH
+RQWLDQVNH0RUDYFH

49
Tomáš VDėD
LQãWUXNWRUYRYêUREH
+XUEDQRYR

125
Zsolt Pástor
YRGLþ0.'
Neded

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI
47-012

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

011200060

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

75-28

Alternatíva existuje

Nenechajte sa oklamať Smerom
O pár dní budú voľby do NR SR a my sme v
priamom prenose svedkami nielen osočovania
opozície a strašenia občanov Slovenska, že ak
budú voliť niektorú z opozičných strán, bude
to katastrofa pre krajinu. Smer sa nás snaží po
12 rokoch vládnutia presviedčať, ako sa nám tu
dobre žije, podniká, že nemáme korupciu, a ak
je predsa len niečo zlé, tak za to môže vláda Ivety
Radičovej. V týchto dňoch sme v priamom prenose svedkami korupcie, o ktorej tvrdia, že tu nie
je z ich vlastných úst, čoho dôkazom je vládou
schválený návrh zrušenia diaľničných známok,
zdvojnásobenie prídavku na dieťa či schválenie
13. dôchodku, a to podotýkam dva týždne pred
voľbami. Dôvody sú vraj zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva. Znie to naozaj ľúbivo,
ale vráťme sa do reality. Tieto tri korupčné opatrenia nás budú stáť vyše 700 miliónov eur ročne
a niekde sa to musí odzrkadliť a bude treba to
vykryť finančnými zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Áno, z toho štátneho rozpočtu, do ktorého
prispievame my všetci. Nenechajte sa, prosím,
oklamať týmito opatreniami a nenaleťte Smeru na krásne a marketingom vyšperkované videá. Použite zdravý rozum, aby sa na Slovensku
oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Veríme vám, SaS.
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Vladislav Krasický
46-0192

U
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okresný predseda SaS
v Piešťanoch, kandidát č. 80

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých
30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.

09-40

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

ekookienko / politická inzercia

Vihorlatské Morské oko v ohrození
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť
prísnu ochranu jadrovej časti Národnej prírodnej rezervácie Morské oko.
Podľa predloženého návrhu Nariadenia Vlády SR samotná vodná plocha
Morského oka a okolité lesy stratia
status najvyššej ochrany.
„To umožní výstavbu nových chát a
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zničeniu tohto klenotu slovenskej prírody.
Ministerstvo životného prostredia využilo proces zmeny hraníc UNESCO lokality
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo
otvoriť toto mimoriadne cenné územie
pre vybranú skupinu developerov.“ To
tvrdí lesoochranárske združenie VLK.
A pokračuje - „nenechajme ich zničiť
toto čarokrásne miesto vyhľadávané tisíckami turistov práve pre ticho a pokoj
uprostred prastarých bukových lesov.“
Morské oko, v minulosti nazývané
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie
najväčšie prírodné jazero na Slovensku
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab.
Vznik Morského oka spadá do obdobia
doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Nachádza sa v Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného

pásma územia Vihorlatský prales, skrátene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007
zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v kategórii
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zápisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše
240-ročnými exemplármi.
Do jazera ústi šesť stálych prameňov a niekoľko periodických. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna.
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná
a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blízkosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého
sa celoročne uvoľňuje metán.
Morské oko je veľkou prírodnou
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984
vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha,
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a člnkovania.
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Do každej dediny,
do každého mesta
sǇŵĞŶŝƛǀůĄĚƵŵĂĮĞĂŽůŝŐĂƌĐŚŽǀĂǌĂƐƚĂǀŝƛ
ŶŽǀƷŬŽĂůşĐŝƵŵĂĮĞƐĨĂƓŝƐƚĂŵŝũĞƉƌĞŶĄƐ
ǎŝǀŽƚŶĄǀǉǌǀĂ͘hǎŽƚǉǎĚĞŸďƵĚƷŵƀĐƛűƵĚŝĂ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƌŽǌŚŽĚŶƷƛ͕ēŝ^ůŽǀĞŶƐŬŽēĂŬĄ
ǌŵĞŶĂ͕ĂůĞďŽŶĂŽƉĂŬǌŚŽƌƓĞŶŝĞǀƉŽĚŽďĞ
ƐƉŽũĞŶŝĂ&ŝĐĂĂ<ŽƚůĞďƵ͘/ĚĞŽǀĞűĂ͘
  EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓŝĞďƵĚĞ͕ĂďǇƉƌŝƓůŝ
űƵĚŝĂǀŽůŝƛ͘ĄǀĞƌŶĂƓĞũŬĂŵƉĂŶĞƉƌĞƚŽ
ǀĞŶƵũĞŵĞŵŽďŝůŝǌĄĐŝŝǀŽůŝēŽǀǌĐĞůĠŚŽ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘  )% 
 #)!(#. +* "  
# "<ĂǎĚĠŵĞƐƚŽ͕ŬĂǎĚƷĚĞĚŝŶƵ͘

  KĚǌĂēŝĂƚŬƵƐŵĞŬĂŵƉĂŸƐƚĂǀĂůŝ
ŶĂ ƐŝůŶĞũ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũ ƉƌşƚŽŵŶŽƐƚŝ͘
EĞƐƚƌĞƚĄǀĂŵĞűƵĚşůĞŶŶĂĚŝƐŬƵƐŝĄĐŚ͕
ĐŚŽĚşŵĞƚĂŵ͕ŬĚĞǎŝũĞƚĞͲĚŽƵůşĐ͕ŶĂ
ŶĄŵĞƐƟĂ͕ĚŽŬŽŶĐĂĂũŬůŽƉĂƛĚŽŵŽǀŶĂ
ĚǀĞƌĞ͘ŽŵŝŶƵůĞũƐŽďŽƚǇƐŵĞƉƌĞƓůŝϭϱϲϬ
ŽďĐş͘ĚĂůŝƐŵĞƐŝǌĄǀćǌŽŬƉƌĞũƐƛĚŽŬŽŶĐĂ
ŬĂŵƉĂŶĞĂũǌǀǇƓŽŬͲǀƓĞƚŬǉĐŚϮϴϵϬŵŝĞƐƚ
ĂŽďĐşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
  EŝĞēŽƚĂŬĠƐĂǌĂƟĂűŶŝŬŽŵƵŶĞƉŽͲ
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  WƌĞēŽǀĞƌşŵĞ͕ǎĞƐĂŶĄŵƚŽƉŽĚĂƌş͍
>ĞďŽW^Ăũ^WK>hƐƚŽũĂŶĂƐŝůŶĞũƉŽĚƉŽƌĞ
űƵĚş͘ŽŚƌŽŵĂĚǇŵĄŵĞǀǇƓĞϭϲϬϬēůĞŶŽǀ
ĂēůĞŶŝĞŬĂƉŽŵĄŚĂŶĄŵϭϮϱϬĚŽďƌŽǀŽűͲ
ŶşŬŽǀ͘ŬŽŶŽǀĠƐƚƌĂŶǇŶĞŵĄŵĞŶĄƌŽŬŶĂ
ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞŽĚƓƚĄƚƵ͘EĂŚƌĄĚǌĂŵĞŚŽ
ŶĂĚƓĞŶşŵĂŽĚŚŽĚůĂŶşŵűƵĚş͕ŬƚŽƌşŶĄŵ
ǀĞƌŝĂ͘WƌŝƐƉĞůŽŶĄŵϮϯϱϰŵĂůǉĐŚĚĂƌĐŽǀ
ͲŶĂũǀŝĂĐƐƉŽŵĞĚǌŝǀƓĞƚŬǉĐŚƐƚƌĄŶ͘dƷƚŽ
ƉŽĚƉŽƌƵƐŝǀĄǎŝŵĞĂũĞƉƌĞŶĄƐǌĄǀćǌŬŽŵ͘
  dŽƚŽũĞŶĂƓĂĐĞƐƚĂ͕ĂŬŽĐŚĐĞŵĞǀŽ
ǀŽűďĄĐŚƵƐƉŝĞƛĂƉƌĞƐǀĞĚēŝƛűƵĚş͘EŝĞ
ƉŽƉƵůŝǌŵƵƐĂůĂĐŶĠŵĂƌŬĞƟŶŐŽǀĠĮŶƚǇ͕
ĂůĞƚǀƌĚĄƉƌĄĐĂĂĚƌŝŶĂĂǎŶĂŚƌĂŶŝĐƵ
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ŶĄƐēĂŬĄŽďƌŽǀƐŬĠŵŶŽǎƐƚǀŽƉƌĄĐĞ͘

Miroslav Beblavý
» red
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Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

KISKA

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.
Gaunerom a maﬁá�
nom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpoved�
nosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za � rokov v celkovej výške
��� ��� eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?

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

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

lekárnička / služby

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad

Na našom území spomína mišpule
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai
(1606-1666) v diele Bratislavská záhrada (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím,
ale je dobré ich nechať na strome, aby
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú
a potom sa jedia surové. Nikde som nevidel, aby ich piekli.“
Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh,
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí rodičia vedeli veľmi dobre, že najlahodnejšie plody prináša mišpuľa na hlohovom podpníku. Ak sú na dulovom,
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.
Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto
šťavnaté ovocie prekvapí svojou liečivou silou.
Účinný prostriedok v boji proti
cukrovke a priaznivé účinky na trávenie! Mišpule obsahujú minerálne látky
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme
vlákninu a organické kyseliny. Výťažky z mišpule znižujú hladinu cukru v
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke,

dne i nedostatočnej funkcii obličiek.
Upokojuje celý organizmus, zásobuje
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide
o účinné diuretikum, keďže podporuje
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučovanie. Tým, že obsahuje veľké množstvo
minerálov a nízky obsah proteínov, sa
odporúča pri dne, vysokej hladiny kyseliny močovej či obličkových kameňoch.
Konzumácia tohto ovocia je najlepšia hlavne v období, kedy je chrípková sezóna a hrozí vznik prechladnutia
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triterpenické estery, ktoré majú silný protivírusový účinok, hlavne proti rinovírusom, ktoré spôsobujú zápal horných
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri
nadmernom ukladaní cukru v pečeni.
Pomáha normalizovať objem pečene v
prípade hepatomagálie, čo je chorobné
zväčšenie pečene.

BALENIE

ZDRAVOTNÍCKEHO

MATERIÁLU
Mzda od 750 eur
+ odmeny a bonusy

Čistá a ľahká práca
Balenie, skladanie zdravotníckeho materiálu
Ubytovanie a doprava zadarmo
Možnosť záloh a výplaty v hotovosti
Práca v okolí Brna

www.avectrade.sk
info@avectrade.sk
0911 551 521
041/5000 633

» red

33-0026

Človek objavil čaro mišpúľ pred 3
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani
netušíme, ako je mnohým z nás prospešná.

9

47-030

prievidzsko
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vzdelanie / politická inzercia

Trojuholník škola – rodič - žiak VII
Základná škola (ZŠ) poskytuje všeobecné vzdelanie, vychováva žiakov k pravidlám správania sa v spoločnosti a pripravuje ich na ďalšie
štúdium na stredných školách.
Je pomerne prísne limitovaná štátnym vzdelávacím programom a desiatkami iných výchovno-vzdelávacích
dokumentov. Preto ak škola pôsobí
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zbytočnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto,
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví
pedagogický zbor. No ich obchádzanie
či nedodržiavanie môže mať pre školu
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je
jeho dôsledkom škola alebo školský
systém. Ako príklad uvediem šikanovanie. Ak však dôjde k naplneniu definície tohto javu, škola má veľmi málo
možností riešiť ho. Zápis či znížená
známka neraz nepomáhajú. Šikanovaný zväčša zostáva so šikanujúcim v
škole. Samozrejme, je dôležité, či má
škola vôľu v rámci minimálnych možností šikanovanie riešiť.
Profilácie škôl na určité predmety
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť
na rozšírené vyučovanie niektorých
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy,
ktoré posilňujú telesnú výchovu, umeleckovýchovné predmety, matematiku

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať,
že na 2. stupni stratí záujem o šport a
napr. posilnená telesná výchova ho
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá
poskytuje voliteľné predmety či posilňuje predmety v závislosti od ročníkov,
teda mení svoje zameranie. Aby ste si
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú
musia školy povinne zverejňovať každý rok, a rovnako povinne zverejnený
školský vzdelávací program.
Netreba zabúdať na to, že bežná
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stretávame s tým, že máme v triedach aj
slabších, aj šikovnejších, bohatých aj
sociálne slabších žiakov. Často sa škole
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozvíja ich potenciál, že nemá individuálny
prístup. Aj toto patrí k systémovým
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov,
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.
Škola potrebuje aktívnych rodičov,
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpovedné orgány, aby sa problémy riešili.
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže
nikomu z nás.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

SLOVENSKO SI NEDÁME
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Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS /
publicista, mediálny analytik
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ
VOĽTE
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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!

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

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!

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
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

www.konstrukter.sk

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

85_0073

091
0800 500

32-0002

INFOLINKA

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
�� ����

Á
BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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interiér
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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 0104

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

