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Týždenne do 41 340 domácností

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba
strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

131200156

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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131200012

T:0948 975 710

131200003

E+G STAV s.r.o.

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

13 120 0191

V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

prezidentka / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Prezidentka varuje

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

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.
Sprievodným javom dlhodobej
izolácie je aj nárast domáceho násilia,
páchaného najčastejšie na ženách, deťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa
tento trend potvrdil. Konštatovala to
prezidentka SR Zuzana Čaputová na
sociálnej sieti.
V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní žien
hľadajúcich pomoc až štvornásobne.
Prezidentka je presvedčená, že obete
domáceho násilia musia mať väčšiu
dôveru, že po nahlásení prípadu budú
dostatočne chránené. „Ak zažívate násilie zo strany blízkeho človeka a ste v
ohrození života alebo zdravia, môžete
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varuje prezidentka.
„Ak sa potrebujete poradiť a získať
informácie o tom, čo môžete v kritickej

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie
0800212212, ktorá funguje nonstop,“
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc
a ubytovanie obetiam násilia aj ich deťom, sú dostupné aj na webovej stránke
zastavmenasilie.gov.sk.
Deti a mladí ľudia nájdu pomoc
a podporu na nonstop Linke detskej
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty
0907401749 alebo v nonstop online
poradni
ipcko.sk/chatova-poradna.
Viac informácií o ďalších možnostiach
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú
dostupné aj na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.
Všetky uvedené kontakty môžete
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu,
dieťa alebo inú osobu ohrozenú násilím a chcete sa poradiť o tom, čo môžete urobiť. V súčasnosti by sme všetci
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej
situácii.

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

131200007
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pred nárastom domáceho násilia

Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, sme štyri sestry, ktoré spolu vlastníme
rodinný dom. Jedna zo sestier má dlhy, svoj
podiel zadĺžila a je tam aj exekúcia. O chvíľu
máme byť vyzvané exekútorom na odkúpenie
sestrinho podielu. Máme strach, že keď podiel
odkúpime, mohla by to sestra napadnúť pre
neplatnosť. Otázka je, že čo je lepšie, odkúpiť
ten podiel pred exekúciou, alebo až keď bude
exekúcia. Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, v zmysle § 166 Exe-

kučného poriadku ods. (1): Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní
exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. Podľa ods. 2
tohto paragrafu: spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci,
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak
najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom
na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa
za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac
spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Exekútor
bude postupovať podľa vyššie uvedeného zák. ustanovenia a na základe zloženia sumy podľa výšky podielu podľa znaleckého posudku na
účet exekútora, stanete sa vlastníkom podielu Vašej sestry.

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

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

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

» red

Západné Slovensko
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

UHLIE BRIKETY s dovozom
SUPER CENY 0905 402 526

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

T: 0905 702 189

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

131200134

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

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

131200183

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

13 120 0147

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200010
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Rozvoz pizze a jedál - 3vio pizza/ 0915 898 663

Otvorené:

Ponuka pizza:

Pon - Štv 10 - 21

1. Syrová

450g

3,99

€

19. Fitnes

650g 5,89

€ Piatok 10 - 21:30

2. Zeleninová

700g

5,59

€

22. Lignano

600g 6,39

€ Sobota 11 - 21:30

3. Šampiňónová

550g

4,89

€

34. Bryndzová

520g 5,59

€ Nedeűa 11 - 21

4. Šunková

550g

4,99

€

35. Mozzarella

500g 5,39

€

5. Salámová

550g

4,99

€

36. Mexická

700g 6,59

€ DNV, Vrbany

6. Brokolicová

600g

5,29

€

52. Boloňská

550g 5,89

€ MáēŽv

7. Vegetariánska

600g

5,49

€

53. Galliano

700g 5,89

€ Diviaky nad Nitricou

8. Tuniaková

520g

5,69

€

54. Rusticana

600g 5,59

€ Somorová Ves

9. Hawai

580g

5,19

€

55. Bianca

580g 5,69

€ Ješková Ves

10. Šunka-šampiňón.

600g

5,49

€

56. Siciliana

650g 6,29

€ Banky

11. 4 druhy syra

580g

5,69

€

57. Frutti di Mare

550g 5,79

€ Nováky

12. Quatro stagione

650g

5,59

€

58. Carmelo

650g 5,79

€ Nitrianske Rudno

13. Jemne pikantná

600g

5,59

€

59. Calzone

550g 5,49

€ Nitrianske Suēany

14. Sedliacka

550g

5,49

€

60. Jalapeňo

650g 5,69

€ Rudnianska Lehota

15. Extra pikantná

550g

5,59

€

65. Špenátová

580g 5,69

€ Kostolná Ves

16. Quatro carni

600g

6,49

€

250g 2,29
18. Pizza posúch s cesna

€ Nitrica

17. Kuracia

650g

5,69

€

61. Pizza posúch s nivou
300g 3,29

€ Horné Vestenice

*k cene bude pripoēítaná suma za Náklady na doruēenie pizza/jedlo (obal)

Kam vozíme?

Seē

*suma za donášku na www.3vio.sk - Donáška alebo u obsluhy

Dolné Vestenice

Ponuka na www.3vio.sk

Zem. Kostoűany

13 120 0169

Liešƛany

13 120 0196

prievidzsko
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02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» Pionier, Mustang, Simson, Jawa
90. Kúpim tieto motorky. T: 0915
215 406
» Kúpim staré auto, motorku, Babetu, diely, doklady. T: 0940 100
473
» Kúpim staré mopedy Pionier,
Babeta, Stadion aj diely. Tel. 0949
154 017
03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj
04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
» V Prievidzi do 3 izbového bytu
prijmeme ženu keď by bola náhoda že dve nevadí môže byť aj
taká náhoda že sa ozve aj naša
príbuzná neznáme nevadia len
nech máme všetci príjemný deň.
Volať na číslo 0915 343 208
» Dám do dlhodobého prenájmu
jednoizbový zariadený byt Jesenského PD T: 0949 451 774
05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj

Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti MDVQ¼GHҤQ¯FLXVPHWRKRQ£]RUXŀHLGH
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- O¼NÏLSDUNRY7£WRY¿QLPNDNHÑŀHLGH
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
ɧGHW¯GRURNRYYHNX
nosenie rúška v obydlí či na súkromɧRV¶EVR]£YDŀQ¿PLSRUXFKDPLDXWLV- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško osoɧRV¶EYX]DYUHWRPYR]LGOHDNV¼YģHW- E\ŀLM¼FHYVSRORÏQHMGRP£FQRVWLDNMH
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
QHPHWURYDRVRE\QHŀLM¼FHYVSRORÏɧ YRGLÏRY YHUHMQHM GRSUDY\ NWRU¯ V¼ nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- PHWURY
pravu osôb
ɧRV¶EŀLM¼FLFKYVSRORÏQHMGRP£FQRVWL
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialeQRVħRGLQ¿FKRV¶EPLQLP£OQHPHWrov
ɧ RV¶E QHŀLM¼FLFK Y VSRORÏQHM GRP£Fnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzáMRPQ£ Y]GLDOHQRVħ MH PLQLP£OQH 
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

ÁCIE
SERVIS KLIMATIZ

29€

€
PREZÚVAME OD 14

721200093

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ
servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

13 120 0171

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie.T: 0908 532
682

Objednajte si
z bezpečia domova.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
» Predám pávy T: 0949 225 092

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA,
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSOKAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY,

ZMESKY • 0944 842 953

59-0162

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim vzduhovku VZ-35,47 (opakovačka na guličky) T: 0910 419 469
» Kúpim jelenie, danielie parohy a
trofeje T: 0904 134 080
» Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy T: 0908 876 988

721200069

13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

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

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Partner
Wüstenrot
721200005

Chcete si
podať inzerát?

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

131200009

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.
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0948 468 858

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

Postarám sa o Vašu záhradu
bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

13 120 0192

TVRDÉ 40€/prm

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

URKQDVHGHQLH
SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ÒORåQêSULHVWRU
ÒORåQêSULHVWRU

ÒORåQêSULHVWRU

CENA: 2.237,- $.&,$'2=Ĺ$9$ =1.790,- EUR9/É7.(
52=0(5<FP
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

13 120 0158

6SDQLHã[FP

Madlo 37cm
+ taburetky

štiepaný buk - odrezky dub

131200135

0910 598 927

www.princestav.sk

13 120 0195

 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
'20<1$.ĹÔÿ
52=801e&(1<
 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,50 €

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD
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59-0102

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
18 týždňové
46-0192

MÄKKÉ 30€/prm

721200090

PALIVOVÉ DREVO Chcete

5
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Poplatky za školné, čo s nimi?

Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

Opäť prišiel čas, kedy sa v nás spomienka
na nášho manžela, ocka, uja, švagra,
suseda a známeho

Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

stáva intenzívnejšia, aj keď stále neprestáva.
Dňa 5.5.2020 uplynie už sedem rokov
od jeho odchodu.

Pavla Gordana

S neutíchajúcou láskou manželka Anka, syn Pavol s priateľkou Sonkou a dcéra Beáta.

13 120 0190

Ak ste ho poznali, zastavte sa na chvíľu a zaspomínajte si na neho spolu s nami.
Ďakujeme.

Dňa 26.4.2020 uplynuli štyri roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

Anton Minich
z Koša.

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

S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

» Zdroj: VIA IURIS

721200092

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.

„Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...“

Dňa 29.4.2020 sme si pripomenuli smutné
10. výročie úmrtia milovaného manžela,
otca, dedka a pradedka
pána Jozefa Mikuláša
z Prievidze.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.

13 120 0189

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

Najčítanejšie regionálne noviny

S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že nás dňa 2.4.2020 navždy opustil
vo veku nedožitých 82 rokov náš
drahý manžel, otec a starý otec
pán Štefan Fehérváry
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
História je plná smutných správ o do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh, druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu- Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, ako slávne celebrity v médiách. Naučme
statočne znášajú neúspechy a kritiku. sa vnímať skutočných lídrov v našom
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať akcie a nie prázdnych
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. rečí, lídrov zameraPrepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru ných na budúcnosť a
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu- nie minulosť. Hovorí
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú sa, že nám chýbajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie lídri. Nechýbajú. Len
a vyznamenania, neradi sa prezentujú ich niekedy hľav médiách. Robia dobré veci v skrytosti dáme na nea pochopili, že skutočné bohatstvo je to, s p r á v n y c h
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú miestach.
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre» Ján Košturiak

www.zaluzie-hudec.sk

13 120 0106

0905 492 435

131200054

Lídri, ktorých nevidieť

,@DÁME
na pracovnú zmluvu

DhZZ͕d^Z͕D>/Z
WKEj<D͗ ͻpráca v regióne
ͻsociálne výhody

(preplácanie dopravy, stravné)

ͻdoplnkové dôchodkové sporenie
ͻmzda od 700€ do 920€

721200004

Záujemcovia hláste sa na t.ē. 0903 277 753
alebo pošlite ǎŝĂdosƛ na mail: mzdy@dak.sk

13 120 0187

;ǀǉƵēŶǉůŝƐƚǀŽĚďŽƌĞͿ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-18 strana-
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63-0066

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

interiér

8
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interiér - exteriér - dekorácie

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY NOVINKY V P
REDAJI:
DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

Vodeodolné Kom
pozitné
SPC podlahy AF
IRMAX
v skvelej cene 2
5,9€/m2
Laminátové a v
inylov
podlahy BALTER é
s uvítacími zľav IO
ami -12%

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-18 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

8

13 120 0194

PODLAHY

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

ekookienko / služby, domácnosť

Sucho nadobúda formu katastrofy

Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku
v rámci monitoringu pôdneho sucha
postupné zhoršovanie situácie. V povrchovej vrstve pôdy je mierne až extrémne sucho na 95 percentách celkovej
obrábanej plochy. Deficit vlahy je pozorovaný už na takmer celom území SR
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj výstrahy. Situácia sa podľa monitoringu
meteorologického sucha naďalej zhoršuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku
podľa ústavu veľmi suché až extrémne

DREVOVÝROBA
ponúka stavebné rezivo:

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

13 120 0175

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
toto obdobie s neobvyklou intenzitou
a taktiež ustálenosťou v počte dní za
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
nížinami a oblasťami s vyššou nadmorskou výškou. V kotlinách už podľa
SHMÚ nie je snehová pokrývka a všade je mimoriadne sucho. „Práve suché
povrchové vrstvy zemského povrchu a
studené, veľmi suché vzduchové hmoty, ktoré k nám prechodne prúdia od
severu až severovýchodu, sú hlavnými faktormi, ktoré vplývajú teraz na
pokles teploty vzduchu,“ informoval
SHMÚ.

stredisko

» red

47-029

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.

9
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Od 4. mája začne Vatikán
uvoľňovať krízové obmedzenia

Projekt Zachráňme životy pomohol,
narodil sa ďalší chlapec

Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s postupným uvoľňovaním obmedzení
prijatých v rámci prevencie vírusového ochorenia Covid-19. Na mimoriadnom rokovaní riešili ďalší postup.

Vďaka projektu Fóra života Zachráňme
život sa opäť zachránil ľudský život.
Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá
tento mesiac priviedla na svet chlapca.
Ide o systém pravidelnej finančnej a
materiálnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho
matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej
situácii a je zaskočená neplánovaným
či nechceným tehotenstvom.
„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých časoch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka
pomoci našich darcov a spolupracovníkov
sa mohol narodiť mamičke Simone malý
Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho šesť-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže
hrať,“ hovorí Mária Demetrová. „Naším
cieľom je pomáhať tehotným mamičkám
v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre
ich zložité ekonomické podmienky. Veľká
vďaka patrí našim darcom a spolupracovníkom. Spoločne vlastne zachraňujeme
viac ľudských životov. Život dieťaťa, ohrozený život matky aj ďalších členov rodiny,
ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,“ dodáva
koordinátorka projektu.
Občianske združenie Fórum života
začalo s projektom Zachráňme životy v
roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169
bábätiek, do projektu bolo zaradených 182
žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných
darcov prispelo na záchranu detí celkovou
sumou 437 830,34 eur. Na nevyhnutné potreby príjemkýň pomoci musíme mesačne

» Zdroj: Vatikánske správy

zozbierať okolo 5 000 eur. Za mesiac marec
im darcovia prispeli sumou 4 566,71 eur.
Všetky peniaze boli vyplatené priamo na
podporu mamičiek v núdzi.
„Vďaka darcom sme aj tento mesiac zaradili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu
pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v
týchto časoch poznačených koronakrízou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na
druhých a pomáhajú,“ informovala Mária
Demeterová.
Projekt pomáha nielen finančne, ale
sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od
darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko,
plienky a iné potrebné veci.
Viac informácii:
www.zachranmezivoty.sk

» Zdroj: Fórum života OZ

33-0044

Výsledkom stretnutia pápežskej
rady je oznam vatikánskeho Tlačového strediska, že druhá fáza krízových
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4.
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená
konkrétna podoba ďalších krokov.
Správa z rokovania hovorí o tom,
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vynaložené na vysporiadanie sa s krízou
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo
o postupnom obnovení riadnych služieb pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákaze, aby sa tak
zabezpečila služba pre Svätého Otca a
univerzálnu Cirkev.
Termínovanie opatrení vo Vatikáne doposiaľ stále korešponduje s termínmi prijatými občianskymi orgánmi
v rámci mesta Rím a v rámci celého Talianska. Premiér Talianskej republiky
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa začne od 4. mája.
Rada pre integrálny ľudský rozvoj
na žiadosť Svätého Otca Františka zriadila špeciálnu komisiu na vyjadrenia
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v konfrontácii s pandémiou Covid-19. Bude

tak robiť analýzou a reflektovaním nad
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi
výzvami budúcnosti a návrhom orientačných línií, ako im čeliť.
Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, úlohy komisie bude napĺňať päť pracovných skupín v spolupráci
s inými vatikánskymi inštitúciami. Zamerajú sa napríklad na napomáhanie
reagovania miestnych cirkví na tamojšie krízové situácie, a to v spolupráci s
Medzinárodnou katolíckou charitou,
Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, oddelením Apoštolskej almužny a
Vatikánskou lekárňou.
Ďalšie skupiny budú využívať kapacity Pápežskej akadémie pre život a
Pápežských akadémií vied. Budú sa zaoberať problematikou situácie po kríze
Covid-19 na oblasti životného prostredia, ekonomiky, práce, zdravotníctva,
politiky, komunikácie a vedy.
Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám bude do práce zapojený Štátny sekretariát.
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platená inzercia

Testovanie na COVID-19 v Zariadení pre seniorov v Prievidzi
Testovanie klientov a zamestnancov zariadenia
„Veľmi nás mrzí rozšírenie koronavírusu v zariadení v
Pezinku. Vieme sa do takejto situácie vcítiť. Musíme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali akúkoľvek možnosť rozšírenia vírusu v zariadení v Prievidzí. Pre dôslednú ochranu zdravia klientov, zamestnancov a zvýšenie
Zariadenie pre seniorov patrí v týchto dňoch v súvis- ich bezpečnosti prejdú testovaním na vírus COVID-19,“
losti s výskytom koronavírusu medzi najviac ohrozené potvrdila primátorka. Od 17. apríla je preto realizované
lokality. Situácia je náročná práve v tom, že zamestnanci podrobné testovanie klientov a zamestnancov zariadezariadenia denne zabezpečujú klientom doprovod z a do nia, ktorí vykazujú známky možného ochorenia alebo
nemocnice alebo do iných ambulancií mimo priestorov potenciálneho šírenia vírusu. Testovaní sú najmä klienti
zariadenia. Tým sa môžu vytvárať potenciálne riziká ší- zariadenia, ktorí majú alebo od 25. marca 2020 mali prírenia vírusu.
znaky akéhokoľvek ochorenia. Priebežne budú testovaní
zamestnanci zaradenia, ktorí prídu na pracovisko z PN.

V Zariadení pre seniorov v Prievidzi začali testovať
zamestnancov aj klientov. Ide o jedno z najdôležitejších opatrení pred šíriacim sa koronavírusom. Pomoc so zabezpečením testov poskytla aj spoločnosť
Brose.

Mesto Prievidza ďakuje za pomoc
Spoločnosť Brose sa rozhodla sponzorsky zabezpečiť
testy pre všetkých zamestnancov, ktorí ešte neprešli testovaním. Celkovo bolo zabezpečených 114 testovaní. „Za
uvedenú pomoc sme nesmierne vďační. Veríme, že aj
toto opatrenie nám pomôže udržať situáciu v zariadení
na priaznivej úrovni. Naozaj zo srdca spoločnosti ďakujeme,“ povedala primátorka Prievidze K. Macháčková.
„Región Prievidze sa snažíme podporovať, od kedy
sme v ňom začali pôsobiť. Aj v týchto časoch chceme byť
príkladom spoločensky zodpovednej firmy, ktorej záleží
na našom meste.“ uviedol pri tejto príležitosti Axel Mallener, konateľ spoločnosti Brose.
V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pracuje cca 140
zamestnancov a je tu umiestnených cca 250 klientov.

V Prievidzi pribudla stromová aleja
V týchto dňoch v Prievidzi vysádzajú nové stromy.
Vysádzané boli hlavne kompaktné formy čerešne pílPo celom meste pribudlo až 50 nových stromov. Vy- katej, hrabu obyčajného, lipy malolistej, javora poľného
sadená bola aj stromová aleja.
alebo smreku omorikového.
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Ako býva už tradíciou, aj tento rok zamestnanci
strediska záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len
TSMPD s.r.o.) zabezpečujú na území mesta náhradnú
výsadbu. Samotná výsadba je realizovaná v priebehu
17. kalendárneho týždňa roku 2020. Dreviny budú vysadené v lokalitách pôvodných stromov alebo v ich
blízkosti. Výsadba sa realizuje najmä na sídliskách
Píly, Kopanice, Necpaly. Na spojovacom chodníku zo
sídliska Necpaly na sídlisko Kopanice bola vysadená
stromová aleja. Spolu bude vysadených 50 kusov stromov.
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