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PRIEVIDZSKO
č. 11 / 13. marec 2020 / 24. rOčNÍK
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Pečené prasiatka

13
12
00

04
2

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

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

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189
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ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ
SLOVENSKÚ REŠTAURÁCIU v Novákoch,

viac info na 0905 100 162

Otázka: Dobrý deň, ponúkla som bra-
tovi na odkúpenie moju sedminu bytu, 
ktorého ostatnú časť vlastní on. Odmietol 
s tým, že nemá peniaze. Poprosila by som 
Vás o radu, ako mám ďalej postupovať, 
lebo ja to chcem predať, potrebujem pe-
niaze. Ďakujem. 

Odpoveď: Dobrý deň, mám za to, že 
Váš brat je jediným užívateľom bytu a 
teda v podstate užíva aj Váš podiel na 
byte. Najjednoduchšie by bolo, keby ste sa 
dohodli na cene 1/7 bytu a spísali kúpno - predajnú zmluvu. Od-
porúčame bratovi ponúknuť cenu za podiel 1/7 bytu a v prípade, 
že nedôjde k úhrade ceny vo Vami stanovenej primeranej lehote, 
budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva, s čím sú spojené aj náklady (súd-
ny poplatok, trovy zastupovania advokátom) a súd brata zavia-
že k úhrade podielu 1/7 na trhovej cene bytu podľa znaleckého 
posudku, ktorá suma bude následne splatná. 
Brata môžete upozorniť na trovy konania, o ich úhrade však roz-
hoduje súd. Naviac si musí uvedomiť, že bez právneho dôvodu 
užíva celý byt a teda Vy by ste mohli požadovať nájom za Váš 
podiel na byte aj spätne 3 roky; na druhej strane však predpo-
kladám, že brat platí fond opráv a údržby správcovi bytového 
domu a rovnako platí aj daň z nehnuteľností. Odporúčame kon-
taktovať advokáta za účelom spísania dohody.   

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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VYSEKÁVANIE 
RUKAVÍC
dielňa v PD

ŠITIE RUKAVÍC
práca na doma

0905 833 382 72
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otvára 

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne od 16.04. do 22.05.2020

Cena za 226 hodinový kurz je od 300,00 €

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 

e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

a 

KURZ OPATROVANIA DETÍ,
v termíne od 28.05. do 30.06.2020

Cena za 226 hodinový kurz je od 400,00 €

Informujte sa o možnosti preplatenia kurzov 
pre evidovaných nezamestnaných na UPSVaR v Prievidzi.
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v zmysle §9a, odst.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ponúka do nájmu na podnikateľské aktivity 

nebytové priestory: Bufet Bazény o rozlohe 80 m², nachádzajúci sa 
pri bazénoch v areáli Plážového  kúpaliska na letnú sezónu 2020.
Plochy v areáli Plážového kúpaliska pre rôzne doplnkové 

aktivity na letnú sezónu 2020.
Bližšie informácie na tel. 046/543 08 43, www.bojnice.sk

Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu využitia, 
cenovej ponuky, identifikačných údajov (prípadne fotokópiu ŽL,

výpisu z OR) v obálke označenej „prenájom NP - neotvárať“
v lehote do 1.4.2020 na adresu:

Technické služby, p.o.m., BOJNICE

Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6, 972 01 BOJNICE 13
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SLUŽBY

Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „zabijakom“ imunity, a to bez 
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí 
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.

Zistilo sa, že depresia súvisí aj s 
vývojom autoimunitných ochorení, 
rakovinou  či aktuálnym psychickým 
nastavením. Prirodzenou reakciou 
mozgu na stres je napríklad zvýšená 
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne 
vplýva na imunitné orgány ako kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. O mesiac či dva zaručene nebude 
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej 
jeden kus.

Zeleniny a ovocia je dostatok, ak 
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na 
zvýšenú konzumáciu vitamínov a 
cenných minerálov? Čo tak nepod-
liehať panika a doma v strese rátať, 
či nám stačí toľko a toľko kíl múky, 
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl 
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť 
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a 
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť 
na prechádzku do prírody, na vzduch? 
Čo tak orientovať sa na to,  že ide jar,  
že treba opäť pracovať v záhradách, na 
záhonoch? Čo tak myslieť 
aj na starkých, ktorí žijú 
okolo nás sami a občas 
sa pozrieť, ako sa majú, 
či nič nepotrebujú?

Buďme stále ešte 
rozumní ľudia! 
Všetko dobré -
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NOVÉ V PRIEVIDZI

 predaj
 záručný

   a pozáručný servis  
Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza 72
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PALIVOVÉ DREVO 
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496

Partner 
Wüstenrot
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

PENIAZE SPÄŤ

Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

Dokonale ochráni každý kúsok 

vášho oblečenia.  
BEZ OBÁV. 

Kúpte si sušičku  

alebo zostavu práčky  

a sušičky AEG a získajte

160 EUR40 SPÄŤAŽ
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5 K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. 
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160 EUR40 SPÄŤAŽ
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 zatepľovanie plochých striech 
 viac ako 20 ročné skúsenosti
 zrealizovaných viac 

   ako 500 000 m2 striech
www.plochastrecha.eu

0905 807 194

izolácie plochých striech

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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OBKLADY - DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)
Kvalita na prvom mieste.

PEKAR.COEX@gmail.com

Tel: 0904 315 532
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15. marca 1848  
vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej 
monarchii.

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1
» Predám Škodu Octavia 1,9 2002 
v zachovalom stave SDI 50kW, 
246 000 km, spoľahlivé so super 
spotrebou, kombinovaná 4-5 l/100 
km,finančne nenáročná údržba, po 
výmene brzdových kotúčov,platni-
čiek, strmeňov,pneumatiky zimné 
+ letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ T: 0908 595 145
» Felícia 150 000 km modrá ,vý-
borný stav, stk aj emisná platná, 
4 zimné pneumatiky navyše,cena 
650 e dohoda možná. Kontakt 
0948 608 403

auto-moto/iné 2
» CZ 175 Jawa 250 350 Pionier Sta-
dion Mustang Simson. Kúpim tieto 
motorky. T: 0915 215 406
» Kúpim starú Jawu 350 aj samot-
ný motor. T: 0949 150 398

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Odkúpim mince, bankovky, vy-
znamenania, pohľadnice a iné . T: 
0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim ornicu s dovozom 5 až 7 T. 
cena dohodou, som z D.N.V. T: 0905 
573 240

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať inzerát?

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 prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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Externé spracovanie 
účtovníctva:

· PÚ pre malé firmy (s.r.o.) · JÚ pre živnostní-
kov · Mzdy · Daňové priznania 

(FO, PO, z motor. vozidla)

Lynxie s.r.o., T: 0908 561 961 
www.uctovnictvolynxie.sk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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predajňa v Prievidzi 
na Ul. A. Hlinku 

(pri železničnej stanici) 

ponúka
 pre chovateľov 

veterinárne 
 produkty, krmivá

 pre záhradkárov 
široký výber

semien, sadív, 
sadbové zemiaky, 

 hnojivá, postreky

Na      FRANEKO 
prebieha MEGA súťaž 

o krásny vermikompostér 
značky Urbalive s kalifornskými 

dážďovkami v hodnote 
130€ !!! 

Zapojte sa, žrebujeme 18.3.2020

Po - Pi 
od 8:00 h 
do 17:00 h  

So 
od 8:00 h 
do 12:00 h

Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

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

metabolizmu a výživy
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

IBALGIN DUO EFFECT dermálny 
krém 100g 
-  potláča 
bolesť, 
zmierňuje 
zápach 
a opuch

SANORAL 
VIRUSTOP 
bodový sprej 
15ml - nosový 
sprej pomáha 
zastaviť rozvinutie 
bežnej nádchy a 
uľavuje od príznakov 
nádchy. Prípravok 
napomáha 
regenerácií 
podráždeniu nosovej 
sliznice

SANORAL 
VIRUSTOP 
sprej 20ml - 
uľavuje od 
príznakov vírusovej 
infekcie horných 
dýchacích ciest a 
skracuje jej trvanie. 
Zvlhčuje podráždený 
krk a podporuje 
regeneráciu sliznice

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

PARALEN 500 24tbl -  
tlmí bolesť, znižuje horúčku, 
pomáha proti chrípke

THERAFLU 500 16 tvrdých 
kapsúl - kapsuly sa používajú na 
úľavu od príznakov prechladnutia, 
zimnice a chrípky. Tieto príznaky 
zahŕňajú miernu až stredne silnú 
bolesť, horúčku, prekrvenie nosovej 
sliznice (upchatý nos) a vlhký, 
produktívny kašeľ. Sú určené 
len pre dospelých, starších 
pacientov a dospievajúcich 
starších ako 16 rokov.

TANTUM NATURA pomaranč a med 
15 gumených pastiliek 
- výživový doplnok, 
obsahuje propolis 
a obohatený 
o vitamín C

BARNY’S KOLOSTRUM s beta-glukánmi 30 
kapsúl + DARČEK ochranné rúško vo vnútri 
balenia - výživový 
doplnok, obsahuje 
bovinné kolostrum 
obohatené o patento-
vaný bioaktívny 
yestimun (beta-glukány
štandardizované 
na 80% prírodných 
polysacharidov), 
vitamín C a minerálne 
látky selén a zinok, 
ktoré prispievajú k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.

1,61€

4,38€
5,48€

4,93€
5,48€

6,46€
8,08€

2,82€
5,64€

5,70€
7,12€

13,75€

GENERICA LUTEIN 
PREMIUM 60 
kapsúl -  výživový 
doplnok s obsahom 
luteínu, zeaxantínu, zinku, 
vitamínu E a rybieho oleja, 
vyvážená kombinácia pre 
výživu očí

7,51€
15,01€

BIODERMA 
ATODERM sprchový 
olej 1L + 200ml -  
krémová a nemastná 
textúra sprchového oleja 
zaisťuje jemné čistenie 
veľmi suchej a 
podráždenej citlivej 
pokožky. 15,00€

29,16€

COLDREX 
JUNIOR CITRÓN 
horúci nápoj 10 
sáčkov -  proti 
chrípke a 
nachladnutiu, pre 
deti od 6 do 12 rokov

5,04€
5,60€
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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Poďakovanie

Ďakujem kolektívu lekárov a ošetrovateľov 
Geriatrického oddelenia nemocnice v Bojniciach 

za príkladnú starostlivosť a trpezlivosť 
pri ošetrovaní  počas ťažkej choroby mojej 

manželky Anny Hypiusovej.  
Ďakujem a spomínam v modlitbe. 

Manžel Rudolf.
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 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

Q-ZETT spol. s r.o.     Duklianska 19     PO-PIA 9:00-16:30

542 02 25       0908 124 659

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

modelové

rady

ERKADO

-25%
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Oľgy Hatalovej

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

 Dňa 6.3. 2020 sme si pripomenuli 
5 rokov od úmrtia našej milovanej

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

  S láskou spomínajú sestra Jozefína, krstné deti Igor a Miriam s rodinami.
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Dušan Hruška

„Odišiel si tíško z nášho života, 
ale krásne spomienky a večná láska 

v nás stále ostávajú, pretože ten, 
kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.“

 Dňa 16.marca 2020 si pripomíname 
jeden smutný rok od chvíle, kedy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec a starký

zo Sebedražia. 
 

  Na jeho veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne manželka a synovia s rodinami.
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„Odišli ste tíško, už nie ste medzi nami, 
no v srdciach našich stále žijete spomienkami.“

 Dňa 2.2.2020 a 6.3.2020 sme si pripomenuli 
17. a 2. výročie úmrtia našich drahých rodičov

 z Kanianky.
 

S láskou na vás spomínajú dcéry Alena a Oľga s rodinami. 

Oľgy Kluchových

Jozefa
a

Michala Krajčíka.

 Dňa 14. marca 2020 
si pripomenieme 
5. výročie úmrtia 
nášho drahého

  S láskou spomína manželka Anna, deti a vnúčatá.
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Valent Píš

 Dňa  22. 3. 2020 si pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy opustil 

náš otec, starý otec a prastarý otec

zo Sebedražia. 

  S láskou spomínajú syn s rodinou a dcéry s rodinami.
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pán Ján Svorada

„Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád, odišiel nám 
do nenávratna, teraz musíme len spomínať ...“

 Dňa 7. marca 2020 uplynuli 
2 smutné roky, čo nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec a dedo

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

  S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnučka Eliška 
posiela dedovi do nebíčka veľkú pusu.
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske 

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, 

elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

NEMECKÁ KVALITA 

ZA SLOVENSKÉ CENY

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

NEMECKÁ KVALITA 

ZA SLOVENSKÉ CENY

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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SALÓN KRÁSY a ZDRAVIA 
Handlová

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.

L-Glamour s.r.o.
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 
podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
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Čakáme, koho nám dosadia do rezor-
tu školstva, ktoré je základňou štátu, 
spoločnosti, komunity. 

Doteraz bolo v rukách rôznych poli-
tických deviantov, ktorí k nemu nemali 
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s 
pedagogickou prácou. Preto sa domnie-
vame, že školstvo  nie je prioritou vlád. 
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“ 
absolventov. Učitelia každými voľbami 
trpia, koho im do rezortu nanominujú, 
keďže predchádzajúci ministri boli viac-
-menej hanbou regionálneho školstva. 
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto 
sa zriedka dočkáme odborného riadenia 
vraj apolitického školstva.

V týchto dňoch sa tvorí vláda. Me-
dzi členmi víťazných strán sú aj ľudia, 
ktorí pôsobili v regionálnom školstve, 
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavi-
li sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú 
politickými „expertmi“ na školy, ako sa 
mnohí politici v posledných mesiacoch 
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú 
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia. 
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli škol-
stvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na 
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba 
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne 
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc. 
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, kto-
rí sú z praxe.

Netreba začať písaním mnohoročnej 
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje 

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci 
či akademici. Učiteľov si môžete získať už 
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú 
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov. 
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby 
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie 
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred. 
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť tota-
litné školstvo na súčasné. Často drobné 
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním 
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľah-
šie pustíme do veľkej reformy školstva 
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja 
rada je nebáť sa vymeniť zabetónova-
ných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo 
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia 
roky zaužívanými postupmi, prezentu-
júc ich ministrovi ako najlepšie. Minister 
neznalý regionálneho školstva prevezme 
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú 
dobre. Často máme v okolí učiteľov, akti-
vistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť 
viac ako úradnícky káder. No aj to chce 
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiah-
nuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že 
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosa-
diť na post riešiaci regionálne školstvo 
akademika nie je vždy výhrou.

Verím aj, že sa nesiahne ani po mi-
nistrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do 
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam ne-
patrí.

Pán Matovič, 
zvážte výber ministra školstva! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Zdá sa Vám táto otázka ne-
zmyselná? Bohužiaľ, nie je. 
Dňa 28.10.2018 sme oznámili 
verejnosti v tomto týždenní-
ku, ktorý vyšiel dňa 1.11.2019, 
že v dôsledku záporného sta-
noviska mesta s napojením 
kanalizácie nebude kúpalis-
ko Čajka po dlhých rokoch 
túto sezónu v prevádzke. 

Nechce sa mi veriť, že od 
tohto termínu sa vecou mest-

ský úrad nezaoberal. Preto 
znovu vyzývam zodpoved-
ných zástupcov mesta na 
prehodnotenie svojho sta-
noviska, nakoľko posledný 
termín, kedy je možne za-
bezpečiť spustenie kúpaliska 
Čajka, je 30.3.2020, pretože 
vždy od 1.4. zahajujeme prí-
pravu kúpaliska na aktuálnu 
sezónu. 

Vyzývam pána primátora 
Dr. Táma a pána predsedu 
stavebnej komisie pána Ing. 
Lekýra, aby sa touto proble-
matikou ihneď začali zaobe-
rať a do 30.3.2020 nám dali 
kladné stanovisko k napoje-
niu splaškovej kanalizácie. 

Konštatujeme, že Bojnice 
týmto v prípade záporného 
stanoviska prídu ročne o 100 
000 návštevníkov kúpaliska, 
v ktorých tržby na vstupnom 
a v iných tržbách predstavu-
jú cca 30 Eur na osobu, takže 
suma sa vyšplhá na približne 
3 mil. Eur. 

Pýtam sa preto, či uvedení 
páni necítia za toto zodpo-
vednosť?! Alebo je v tom iný 
- osobný záujem???

Ing. Slavomír Eliáš
predseda predstavenstva

Kúpele Bojnice a.s.
konateľ spoločnosti

SALS spol. s r.o.
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Komu prekáža prevádzka 
kúpaliska Čajka?

platená inzercia
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk

13
12
00

05
4

13
 12

0 
01

29

13
 12

0 
00

59

 predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
 výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk
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14. marca 1994 
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra 
Mečiara.

Výročia a udalosti

Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťa-
zom sú všetci slušní a odvážni ľudia, 
ktorí nezahodili vieru a sny v člove-
čie Slovensko. 

V Slovensko, ktoré nám chradlo pred 
očami, ale vždy sme sa ho dokázali 
zastať. Odovzdali sme kľúče od svojej 
maličkej krajiny politikom, ktorým 
dôverujeme, že tento odkaz presadia aj 
v konkrétnych zákonoch.

Víťazom volieb sú ale v prvom rade 
matky. Anna Remiášová, Jana Kucia-
ková a Zlatica Kušnírová. Matky, ktoré 
prežili politické vraždy svojich detí. 
Vraždy mladých ľudí, ktoré v dejinách 
moderného samostatného Slovenska 
nemajú miesto a obdobu.  A predsa sa 
stali. Žiaľ, nepriamo sme podmienky 
na tieto ohavné zločiny, vytvorili aj my. 
V demokratických voľbách. Ale urobili 
sme všetko, čo sme mohli, aby sme to 
slušným a  demokratickým spôsobom 
napravili.

Naše svedomie nezostalo ľaho-
stajné. V  rozhodujúcich voľbách sme 
nezostali ticho v  našich domovoch. 
Zodpovednosť za našu krajinu nám 
to nedovolila. Prekonali sme zlo, ne-
návisť a vedrá špiny. Dokázali sme to. 
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do 

výsledkov rozhodujúcich demokratic-
kých volieb 2020. Nezabudli sme na 
našu jedinečnú vlastnosť. Ako Slováci 
sa ticho a ľudsky vzoprieť zlu.

Kľúče od našej budúcnosti sme 
odovzdali politickým stranám, ktoré 
majú šancu ozdraviť naše súdnictvo, 
zdravotníctvo, školstvo a  ďalšie zde-
vastované odvetvia. Zopakovali sme si 
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevie-
me, či to politici, ktorých sme si v na-
šom tichom povstaní vybrali, dokážu. 
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale 
sme tu s nimi a pozorne budeme sledo-
vať každý ich krok. Každé ich rozhod-
nutie, ktoré ovplyvní náš bežný život.

Pretože oni sú tu pre nás a nie my 
pre nich. A  kedykoľvek máme šancu 
na reparát. Totiž kľúče od našej kraji-
ny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek 
okolností a v akejkoľvek 
dobe. Vyzývam lídrov 
črtajúcej sa štvorkoalí-
cie, aby vedeli čo je ich 
zodpovednosť. Aby 
boli zodpovední, za to, 
čo si skrotili. Za nás, za 
tichú väčšinu, za 
Slovensko.

Tiché víťazstvo 

» Váš Miško Scheibenreif.

Novela zákona o dani z príjmov účinná 
od 01.01.2020 priniesla viaceré význam-
né zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť 
aj nové typy oslobodenia od dane z príj-
mu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné 
benefity. 

Prvým z týchto benefitov je rozšírenie 
oslobodenia pre vzdelávanie zamest-
nancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek 
vzdelávania zamestnanca, za splnenia 
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stá-
le vzdelávanie súvisiace s činnosťou alebo 
podnikaním zamestnávateľa, pričom ak by 
išlo o vysokoškolské vzdelávanie prvého 
alebo druhého stupňa, musí byť splnená 
ďalšia podmienka, ktorá určuje, že tento 
pracovný vzťah je zamestnanec povinný 
dodržiavať k začiatku akademického roka 
nepretržite 24 mesiacov. 

Ďalším benefitom sú lekárske preven-
tívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opat-
rení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť 
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane 
lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k  práci, a to v pravidelných inter-
valoch v závislosti od charakteru vykoná-
vanej práce a pracovných podmienok. Za-
mestnávateľ je povinný ich zabezpečiť aj na 
požiadanie zamestnanca. Takto vzniknuté 
náklady je povinný uhradiť a nie prenášať 
ich na zamestnanca. Novela zaviedla dva 
prípady poskytovania príspevkov na pre-
ventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskyt-
nutie príspevku pre zákonom určený okruh 
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z 

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľ-
ný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by 
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec ur-
čených predpisov prostredníctvom úhrady 
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobode-
ný príjem u zamestnanca a u zamestnávate-
ľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu 
povinného prídelu do sociálneho fondu. 
Posledným z benefitov zavedeným nove-
lou je zvýšenie sumy oslobodenia na uby-
tovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka 
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vy-
konávajú prevažne činnosti vo viaczmen-
nej prevádzke, a on im zabezpečuje ubyto-
vanie. S účinnosťou od 01.01.2020 bol tento 
benefit zvýšený na sumu 100 eur mesačne, 
ktorá sa môže uplatniť pri poskytovaný 
ubytovania po 31.12.2019. Okrem týchto 
nepeňažných benefitov s účinnosťou od 
01.01.2020, novela zavádza aj zvýhodnenie 
plynúce až od 01.01.2021 týkajúce sa oslo-
bodenia nepeňažného príjmu zamestnanca 
vo forme dopravy do zamestnania organi-
zovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur 
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie 
ustanovenie a zavádza  paušálnu sumou 
príspevku na jedno obsadené miesto v mo-
torovom vozidle. Po prekročení tejto sumy 
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur. 

Nepeňažné benefity

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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AKCIA 
na prírodné vodeodolné kompozitné Nemecké podlahy Krono original H2O Floor z 18,90€/m2 za 16,84€/m2

AKCIA PLATÍ DO KONCA MARCA. 
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Pamätáte sa z detstva? Na maslovom 
či mastnom chlebe, na omelete alebo v 
polievkach. Rodiskom pažítky je okrem 
Ázie Európa, kde sa pestuje už od stre-
doveku. 

Pažítka obsahuje desiatky živín, z kto-
rých vynikajú medzi iným vitamíny K, C a 
A, železo, meď a mangán. Čo sa aminokyse-
lín týka, vyniká pažítka v obsahu tryptofá-
nu, treonínu, izoleucínu, leucínu a lyzínu. 
Unikátne organické zlúčeniny nachádza-
júce sa v pažítke prinášajú telu podobné 
výhody ako cesnak a účinne zmierňujú 
tráviace ťažkosti. Okrem toho má prirodze-
né antibakteriálne vlastnosti, ktoré dokážu 
eliminovať široké spektrum baktérií, najmä 
baktérií v rodine salmonel, ktoré pôsobia 
na gastrointestinálny systém. Presnejšie 
povedané, zvyšuje účinnosť príjmu živín 
z čreva, čím sa zabezpečí, že dostanete čo 
najviac živín z potravín.

Pažítka udržuje zdravé srdce
Jednou z najdôležitejších organických 

zlúčenín nachádzajúcich sa v pažítke je ali-
cín, ktorý bol spojený so zníženými hladi-
nami LDL (zlého) cholesterolu v tele a zlep-
šením zdravia srdca. Alicín je tiež spojený 
so znížením krvného tlaku. 

Pažítka posilňuje imunitu
Vysoká hladina vitamínu C - až 58,1mg v 

100g pažítky - v pažítke pomáha zvyšovať 
účinnosť imunitného systému stimuláciou 
tvorby bielych krviniek a stimuláciou pro-

dukcie kolagénu, ktorý je nevyhnutnou 
zložkou pri tvorbe nových krvných ciev, 
buniek, tkanív a svalov.

Pažítka zlepšuje zdravie kostí
V pažítke sa nachádza široká škála vi-

tamínov a minerálnych látok, ale jedným 
z najdôležitejších je určite vitamín K, ten 
je veľmi dôležitý pri udržiavaní minerálnej 
hustoty kostí a integrity kostí. 

Pažítka zlepšuje zrak
Karotény nachádzajúce sa v pažítke, me-

novite luteín a zeaxantín, sú priamo zod-
povedné za redukciu oxidačného stresu v 
očnom systéme a oddialenie vzniku šedého 
zákalu v oku. Pomáhajú tiež spomaliť alebo 
predísť makulárnej degenerácii, udržujú 
oči zdravé aj v starobe.

Pažítka bráni vzniku rakoviny
Pažítka obsahuje antikarcinogénne 

zlúčeniny, ktoré zabraňujú rastu alebo ší-
reniu rakoviny do všetkých častí tela pro-
stredníctvom procesu metastázy. Zvyšuje 
produkciu glutatiónu, ktorý identifikuje a 
eliminuje rakovinu a metabolity spôsobu-
júce toxíny v tele. 

Pažítka

» red

Jediná škola svojho zamerania 
na Slovensku ponúka aj tento 
rok niekoľko študijných odbo-
rov polygrafického a grafického 
zamerania v dennom aj pomatu-
ritnom a nadstavbovom štúdiu, 

ako aj ďalšie služby polygrafickej 
výroby a ubytovania.

Keď sa povie „prijímačky“, znie 
to odstrašujúcu, ale šancu majú ši-
kovní žiaci aj bez nich, alebo – aj s 

nimi. Prvé kolo prijímacieho konania 
sa uskutoční v pondelok 11.5.2020 a 
vo štvrtok 14.5.2020. Bez prijímacej 
skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý 
pri celoslovenskom testovaní Mo-
nitor dosiahol v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90 
percent. Pre prijatie bez prijímacej 
skúšky sa budú posudzovať prihlášky 
na štúdium, doručené do školy najne-
skôr do 30. apríla 2020 do 13.00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická škola 
v Bratislave má čím zaujať mladých ľudí

Gra  k tla ových médií KNIHÁR OPERÁTOR E

Za pomoci grafického hardvéru a 
softvéru vytvára grafický vzhľad we-
bových stránok, bannerov, inzercie, 
interaktívnych publikácií a ďalších vi-
zuálov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na pozornosť, predstavi-
vosť, precíznosť, trpezlivosť, odolnosť 
voči stresu, schopnosť pracovať v tíme. 
Dôležitá je kreativita, umelecký talent a 
zmysel pre estetiku. 

Navrhuje, spracováva a vyhotovuje 
podklady na zhotovovanie textovej a ob-
razovej časti tlačovej formy tlačovín podľa 
požiadaviek klientov. Je to kvalifikovaný 
pracovník, ktorý samostatne a kompe-
tentne vykonáva všetky knihárske a do-
končovacie činnosti s použitím strojov a 
nástrojov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na zmysel pre estetiku, dobré 
farebné vnímanie, samostatnosť, predsta-
vivosť, dôkladnosť, precíznosť. Ďalej na 
flexibilitu, pozornosť, trpezlivosť, komu-
nikatívnosť, odolnosť voči stresu. 

Je to kvalifikovaný pracovník, ktorý 
samostatne a kompetentne vykoná-
va všetky knihárske a dokončovacie 
činnosti s použitím strojov a nástro-
jov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na rozlišovanie farieb a 
farebných odtieňov, presnosť, pre-
cíznosť, adaptáciu zraku na svetlo a 
tmu, rozlišovanie nerovností povrchu, 
rozlišovanie tvaru predmetov, krátko-
dobú pamäť, konštrukčnú a priestoro-
vú predstavivosť, praktické myslenie, 
odolnosť voči senzorickej záťaži. 

Je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa-
mostatne vykonáva a riadi technologic-
ké operácie v oblasti tlače tlačovín, a to 
predovšetkým ofsetovou technikou. 
Od záujemcu o štúdium sa očakáva 
presnosť, precíznosť, praktické mys-
lenie, samostatnosť, ochotu vzdelávať 
sa. Ďalej dobré rozlišovanie farieb a fa-
rebných odtieňov, adaptáciu zraku na 
svetlo a tmu, rozlišovanie nerovností 
povrchu, tvaru predmetov, krátkodo-
bá pamäť, konštrukčná a priestorová 
predstavivosť.

INZerÁT,KTOrÝ
PreDÁVa
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Voľby do Národnej rady SR z konca 
februára sú už za nami a občania 
rozdali politickým zoskupeniam 
karty podľa svojho uváženia. 

Výsledky volieb môžu niesť 
prívlastok „prekvapujúce“, ale aj také, 
aké svojim spôsobom v minulosti nebo-
li. Víťazom, a to celkom jednoznačne, 
sa stalo hnutie OĽaNO. Keďže najvyš-
ší predstaviteľ tohto hnutia často na 
stránkach tohto periodika oslovoval 
občanov našej krajiny a teda aj mňa a 
ako víťaz volieb chce, aby vláda, ktorú 
v najbližšej dobe zloží, bola najlepšia v 
histórii krajiny, chcel by som v rovna-
kom priestore upriamiť jeho pozornosť 
práve na proces volieb. 

Ako bojovník s korupciou, ako bo-
jovník za spravodlivosť a rovnaké mož-
nosti všetkých občanov Slovenska, ma 
líder OĽaNO určite chápe, že by som 
veľmi chcel, aby parlamentné voľby 
priniesli ponuku kandidátov zo všet-
kých regiónov, teda aj z toho môjho a 
aby mňa a môj región po akýchkoľvek 
ďalších voľbách nezastupovali iba po-
slanci z Trnavy alebo z Bratislavy. 

Naivne sa domnievam, že posla-
nec (ani nemusí byť členom politickej 
strany) žijúci v danom regióne nielen-
že má vzťah k miestu každodenného 
života, ale on a jeho príbuzní chodia 
po rovnakých cestách a chodníkoch, 
osobne zažívajú radosti a strasti dané-
ho miesta, a preto výkon poslaneckého 
mandátu môže byť osobnejší a so zame-

raním na skutočný osoh občanov a kra-
jiny. Rozdeľte jednotný volebný okrsok 
na princípe krajov a zaviažte politické 
strany, aby záujem o miesta, kde naoko 
„nič nie je“, bol skutočný a trvalý, aby 
volebná kampaň nebola len „výletom 
na vidiek“ a „opíjanie suchým rožkom“. 

Konkrétne hnutie OĽaNO by s tým 
určite nemalo žiadny problém, keďže 
programovo hľadá v regiónoch osob-
nosti. Na takúto zmenu treba nielen 
ústavnú väčšinu v parlamente, ale naj-
mä odvahu a presvedčenie o tom, že 
partokracia, ktorá je len karikatúrou 
teoretickej demokracie, slúži občanom 
len naoko, pretože slúži len politickým 
subjektom a ich záujmom. 

Urobte zmenu volebného systému 
tak, aby výsledky volieb pre voliča 
neboli len súborom televíznych alebo 
internetových správ o cudzích ľuďoch, 
ktorí dostali mandát od rovnako cu-
dzích ľudí. Kým pred voľbami všetci 
kandidáti veľmi dobre chápu voličov 
a ich potreby, tak po voľbách často ne-
chápu následné nepochopenie voličov 
(ak sa ním vôbec zaoberajú). Výsledky 
týchto volieb sú zrkadlom rôznorodých 
nádejí voličov a následne prinášajú ťar-
chu zodpovednosti na zodpovedného 
politika. Ak však vyhlásenia o systémo-
vých zmenách neboli len prázdnymi re-
čami, je tu jedinečná možnosť priblížiť 
zastupiteľskú demokraciu k voličom, 
prinavrátiť jej elementárny zmysel.

Voľby 2020

» Vlado Borák z Oravy

Národné centrum zdravotníckych in-
formácií zriadilo v súvislosti so šírením 
koronavírusu novú infolinku. Odborníci 
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na 
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Infolinka Corona

5
2
-0
0
0
3
-4
3

80
12
00

03
5

0
9
-3
6

4
7
-0

2
9

5
9
-0
1
0
2

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,00 €
3,00 €
7,50 €
2,00 €
5,30 €

0905 745 006 0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

začíname 4.4. 2020 a potom každú druhú sobotu 

pred kolibou Pacho od 9:00 do 10:00 hod.

4
6
-0
1
9
2

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVa

0905 719 148 
0915 780 751
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Denne médiá informujú o tom, 
že dodržiavaním základných hy-
gienických návykov, najmä dô-
kladným umývaním rúk, môže-
me zabrániť šíreniu respiračných 
ochorení, ku ktorým patrí aj CO-
VID-19, teda koronavírus. Vyvstá-
vajú však aj ďalšie otázky.

Naši čitatelia nás upozornili na to, 
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia sprá-
vajú počas nákupov v obchodoch. „Ho-
lými neumytými rukami sa prehŕňajú v 
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, na-
priek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť 
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a 
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto 
správanie sa zákazníkov istou hrozbou 
z nákazy chrípkou, koronavírusom či 
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín
Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová 

z Komunikačného referátu Úradu verej-
ného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky (SR), nedostatočnou hygienou rúk 
sa môžu na potraviny prenášať vírusy, 
parazity i baktérie, vrátane patogén-
nych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a 
nevenuje dostatočnú pozornosť osob-
nej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže 
takéto druhy potravín kontaminovať,“ 
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia 
k dispozícii jednorazové rukavice, vrec-
ká alebo náradie, aby sa zabránilo pria-
memu kontaktu rúk s potravinou, ktorá 
nie je zabalená v spotrebiteľskom oba-
le,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme 
pri kupovaní nebalených potravín, tieto 
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri 
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich 
predajca na požiadanie nachystať, čo 
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischero-
vej, vedúcej odboru surovín a potravín 
rastlinného pôvodu zo Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR. „Pre-
dajca v zmysle platnej legislatívy musí 
pri takomto predaji nebaleného pečiva, 
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú 
kliešte, mikroténové vrecká a podobne, 
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej 
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa 
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje 
odborníčka. Je teda pravdepodobne na 
každom z nás, či sa odvážime v týchto 
dňoch riskovať kúpou nebalených pe-
kárenských výrobkov naše zdravie, ale-
bo siahneme radšej po tovare balenom.

Ovocie aj zeleninu 
dôkladne umyte

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite 
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej 
dôkladné umývanie pod studenou tečú-
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. 

„Neustále majte na pamäti aj dodržia-
vanie hygienických zásad pri príprave 
jedál, predovšetkým časté umývanie 
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje 
pritom, že každé umývanie rúk má trvať 
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlh-
čiť teplou vodou a nabrať si dostatočné 
množstvo mydla. Ruky následne potie-
rať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať 
preložením dlane pravej ruky na chrbát 
ľavej ruky s čistením vnútorných strán 
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spo-
jené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a 
opačne, následne zovrieť prsty jednej 
ruky do dlane a potierať si ich oproti 
druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého 
palca krúživým pohybom pravou rukou 
a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň 
krúživým pohybom spojenými prstami 

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť 
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou 
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu 
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potra-
vín aj počas prípravy pokrmov, musíme 
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom. 
Zároveň však musíme dbať aj na hy-
gienu kuchynského dresu a pracovnej 
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne 
čistíme, pričom sa zameriame na všetky 
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty 
pri spracovaní predchádzajúcej potravi-
ny. V čistote musíme samozrejme držať 
aj všetok kuchynský riad a pravidelne 
meniť tiež špongiu a utierky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

ilustračné foto                                                                                             autor TiBine pixabay
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Opatrenia zo strany mesta Prievidza a príspevkových orga-
nizácií mesta Prievidza.

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky a odporučenia krízového štábu zo dňa 6. marca 
2020 mesto Prievidza prijalo viaceré opatrenia na zamedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19:

1. Úsek správy cintorínov a pietnych služieb:
- Počnúc pondelkom 9.3.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správ-
ca cintorínov v Prievidzi žiada návštevníkov, aby v maximálnej 
miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch 
(len najbližšia  rodina) a požiadali známych, priateľov, susedov a 
bývalých kolegov, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov.
- Počnúc pondelkom 9.3.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správ-
ca cintorínov neumožní vstup  rodinných príslušníkom zomre-
lých do priestorov domu smútku za účelom lúčenia sa so zomre-
lým v bezprostrednej blízkosti. Do odvolania sa bude sa využívať 
len možnosť rozlúčky „cez sklo“ vo výstavnej sieni.

2. Úsek športu a športovísk:
- Počnúc dňom 10.3.2020 bude na dva týždne uzavretá Mestská 
plaváreň.
- Na základe uvedených dôvodov dochádza k uzatvoreniu Zim-
ného štadióna. Týmto rozhodnutím končí na Zimnom štadióne 
sezóna, ktorá mala pôvodne trvať do konca marca.

3. Úsek kultúry:
Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od 10.3.2020 do 
31.3.2020, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie ako aj podu-
jatia a akcie menšieho charakteru vo všetkých zariadeniach, kto-
ré má v správe, a to:

Dom kultúry Prievidza, Ul. F. Madvu 11
Kultúrny dom Necpaly, Na Záhumní 2
Kultúrny dom Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 51
Kultúrny dom Veľká Lehôtka , Ul. Podhorská 79
Kultúrny dom Hradec, Ul. 1. mája 17
Knižnica M. Mišíka, pobočka DK, Ul. F Madvu 11
Knižnica M. Mišíka, pobočka Zapotôčky, budova ZŠ, Ul. P. Dob-
šinského 5
Knižnica M. Mišíka, pobočka Kopanice, budova CVČ Spektrum, 
Ul. K. Novackého 14
Kino Baník Prievidza, Ul. M.R. Štefánika 1

Kultúrne a spoločenské stredisko ruší všetky kultúrne a spo-
ločenské podujatia, ktoré boli plánované do 31.3.2020, s výnim-
kou predstavenia RND „Mužské oddelenie“, ktoré sa presúva na 
neskorší termín. Vstupenky zostávajú v platnosti. O náhradnom 
termíne budeme našich klientov, po dohode s RND, včas infor-
movať.

Zakúpené vstupenky na ostatné zrušené podujatia je mož-
né vrátiť v pokladni Domu kultúry, Ul. F. Madvu 11, v pracov-
ných dňoch, v čase od 07.00 do 12.00 hod a od 12.30 – 18.00 
hod, avšak až po termíne ukončenia predbežných opatrení 
v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, t.j. 
od 1. apríla 2020.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného 
ochorenia COVID-19 realizujeme v súvislosti s nepriaznivým 
vývojom epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom 
SARS-CoV-2 vzhľadom k tomu, že v súvislosti s konaním hromad-
ných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, 
existuje vysoké riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia. 

Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu v meste Prievidza

Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok,  motorové vozidlo 
ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI,  rok výroby 2007, evidenčné číslo  PD 720 ED,  za naj-
vyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 612,30 eur.

Záujemcovia si môžu vozidlo obhliadnuť v areáli SMMP, s.r.o., na Ul. T. Vansovej 
24   v Prievidzi, a to po dohode  s kontaktnou  osobou, Ing. Ľubomírom Mištinom, č. 
t. 046/5179507, 0904752625.

Technický  stav  osobného  motorového  vozidla  je  popísaný  v Znaleckom  po-
sudku č. 49/2019 zo dňa 20.10.2019 , do ktorého je možné nahliadnuť pri obhliadke 
vozidla, resp. na Mestskom úrade v Prievidzi -  majetkové oddelenie, kontaktná oso-
ba Marta Baťová, č. t. 046/5179207, 0904752646, e-mail: marta.batova@prievidza.
sk, tomas.dobrotka@prievidza.sk. 

Záujemcovia  môžu  posielať  svoje  cenové ponuky (aj s uvedením telefonického 
kontaktu) v zalepenej obálke s označením: „PREDAJ  OSOBNÉHO  MOTOROVÉHO  
VOZIDLA -  NEOTVÁRAŤ„  na  adresu – Mesto Prievidza, Mestský úrad, majetkové 
oddelenie, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,  doporučenou zásielkou alebo 
osobne prostredníctvom podateľne MsÚ,  v termíne  do 30.03.2020,  do 15,00 hod. 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza vyhlasuje ob-
chodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod preby-
točného majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm.  a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Prievidzi č. 8/20 zo dňa 27.01.2020.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný hnuteľný majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Pas-

sat, EVČ PD722ET, rok výroby 2014.
2.Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:
-kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu 6 813,00 eur,
-termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 30.03. 2020 o 15,00 hod.
Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vrátane úplného znenia podmienok a 
vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a 
na webovom sidle mesta www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne  majetkové odde-
lenie mesta Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, č. dverí 206, tel. 046/5179207, 
0904752646, e-mail: marta.batova@prievidza.sk, tomas.dobrotka@prievidza.sk.

Oznámenie predaji vozidla Obchodná verejná súťaž
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MURÁROV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

g
Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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