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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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prijmeme do zamestnania

Pracovná pozícia majster
oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:  
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

nástup: od 1.8.2021
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou 
účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG 
Societas Europaea

platové ohodnotenie: od 5,83€/hod. + základné prémie 40%

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť 
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza. 
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom

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, Rado-
bica, 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, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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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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Zle sa rýchlo stane – ako a kde 
hľadať pomoc v nepriaznivej 

sociálnej situácii  
Nepriaznivá sociálna situácia  je ohrozenie fyzic-

kej osoby sociálnym vylúčením, alebo obmedzenie 
jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne 
riešiť svoje problémy. Na podporu ľudí v nepriaznivej 
sociálnej situácii s cieľom túto situáciu vyriešiť, zmier-
niť alebo predísť jej zhoršeniu, sa využívajú sociálne 
služby, ktoré predstavujú súbor rôznych činností. Ne-
priaznivá sociálna situácia môže napríklad nastať z 
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriazni-
vého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dô-
chodkového veku. Môže však nastať aj pri strate alebo 
zmene zamestnania, alebo inej nečakanej negatívnej 
udalosti. V  takomto prípade je možnosť vyhľadať od-
bornú pomoc, ktorá dokáže pomôcť nájsť čo najlepšie 
riešenie podľa individuálnych potrieb fyzickej osoby. 
Takáto služba je poskytovaná aj v Kontaktnom centre 
Prievidza pre bývalých, ale aj súčasných zamestnancov 
HBP, a. s. v  rámci projektu Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra. 

  Mgr. Renáta Bartošová
terénny sociálny pracovník Kontaktného centra Prievidza

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk.

komplet dvere + zárubňa 110€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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PRENAJMEME PRIESTOR 
VHODNÝ NA MASÁŽNY SALÓN

V POLYFUNKČNOM OBJEKTE V BOJNICIACH. 

Info 0905 645 724
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?
PRÍĎTE DO NOVO-OTVORENÉHO ŠPORTOVO

- ZÁBAVNÉHO AREÁLU HAPPYLAND v Prievidzi
NA VÁPENICKEJ UL. cca 100 m od Gewisu.

Či prší - či slnko svieti, u nás pod stanom sa hrajú deti.
OTVORENÉ KAŽDÝ DEŇ OD 10:00 hod. DO 19:00 hod.

fb: Happyland
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starú motorku, T: 0905 197 854
» Kúpim traktor pásový Zetor, T: 0905 
197 854
» Kúpim Jawa ČZ Manet Tatran Stadion Ba-
betu a iné, diely, doklady, T: 0940 100 473
» Kúpim staré auto Škoda Ford Tatra Sim-
ca Trabant Wartburg a iné, T: 0940 100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 1-izb. byt v RD v 
PD. Byt je komplet zariadený v tichom 
prostr. 220 €/mes. 1 os. aj s energ. bez 
akontácie. Najlepšie zam. alebo dô-
chodca. T: 0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Vezmem do prenájmu alebo kúpim 
starší domček, T: 0915 254 565

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické hodinky a 
bankovky. T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám akordeón Scandali cena 
180€, T: 0915 418 014
» Predám lacno bazén, priemer 3m, 96cm, 
hĺbka 86cm, cena 35€. T: 0918 101 168

rôzne/iné 14
» Darujem sedaciu súpravu, váľandu s 
odkladacím priestorom, SMS na 0908 
554 995
» Kúpim starú pálenú tehlu „značenú“, 
T: 0940 100 473

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa na 
zoznámenie, T: 0944 724 181

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

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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0944 366 615

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti

Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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otvára

KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,
v termíne: 

od 18.08.2021 - 21.09.2021

Cena za 226 hodinový kurz je 370,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Fotografi a vydavatelia pracujúci na 
knižnej edícii Čarovné Slovensko 
dali dohromady najkrajšie zábery 
na Slovensko zo súčasnosti, ale i z 
predošlých rokov. 

Vytvorili tak päť a pol minútový 
dokumentárny film, ktorý sprístupnili 
verejnosti na YouTube kanáli.

Video Čarovné Slovensko je veno-
vané fotografom, ktorí trpezlivo čakajú 
na svoj vysnený záber, aby mohli ostat-
ným ľuďom dokonale predstaviť čarov-
né Slovensko. Propaguje krásy Sloven-
ska nielen pre domácich návštevníkov, 
ale poukazuje na naše prírodné či kul-
túrne bohatstvo aj zahraničným turis-
tom. 

Dychberúce zábery prezentujú 
každý región Slovenska jedinečným, 
umeleckým, obdivuhodným záberom. 
Výber najkrajších záberov na Sloven-
sko pochádza od dvadsiatichôsmych 
slovenských lokálnych fotografov. Kaž-
dý dodal svoje najlepšie zábery zo svoj-
ho regiónu. Celý film potom zostrihal, 
ozvučil a vytvoril jeden z nich, Aleš 
Mucha z Banskej Bystrice, ktorý je zná-
my najmä fotografovaním medveďov 
vo voľnej prírode.

Krátky dokumentárny film s pod-
manivou hudbou ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=7zSIlbC9At0 ) videlo 
za krátky čas už vyše 11 000 sledova-

teľov.
Knižná edícia Čarovné Slovensko 

predstavuje jednotlivé regióny a slo-
venské mestá z pohľadu miestnych 
slovenských fotografov. „Najkrajšie 
fotografie o svojom vlastnom regióne 
väčšinou vytvoria tí nadšenci, pre kto-
rých je fotografovanie vášňou. Veľakrát 
ale nemajú príležitosť ich aj odprezen-
tovať a ukázať svetu v knižnej podobe. 
Preto sme sa ako vydavateľstvo rozhod-
li vydať špeciálnu edíciu, ktorá zatiaľ 
nemá obdobu nikde vo svete,“ pribli-
žuje autor myšlienky a letecký fotograf 
Milan Paprčka.

Najlepšie zábery vyberá redaktor 
a autor kníh Martin Kmeť a s pomocou 
vydavateľského tímu vytvára jedineč-
né čarovné knihy poukazujúce na naše 
krásne Slovensko. 

Vďaka lovcovi medveďov vzniklo 
nádherné video o Slovensku

» red

Zdroj: CBS spol, s.r.o., VKÚ Harmanec, s.r.o.
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Ľudvíka Gebrlína

„V ten deň do sĺz smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný. 

Odišiel si v tichosti, bez slova a rozlúčky. 
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa tak radi mali.“

 Dňa 19.7.2021 sme si pripomenuli 10 rokov 
od nečakanej smrti nášho milovaného 

manžela, otca a starého otca

z Poruby. 

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

  S láskou spomína manželka, synovia a vnučka Erika posiela do nebíčka pusu. 

13
 12
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37

8

pani Emília Hrdá

Dňa 1.8.2021 si pripomenieme 
1. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustila manželka, mama, 
stará mama, svokra a sestra

z Prievidze.

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

 Smútiaca rodina. 
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Juraj Kováč

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 

Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, 
že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť.

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš navždy s nami. 

Už len kytičku na hrob môžeme ti dať 
a s láskou spomínať.“

 Dňa 29. júla 2021 si pripomenieme 
2. smutný rok, čo nás navždy opustil 

syn, otec, brat a švagor

z Prievidze. 
  S láskou spomínajú rodičia, synovia a bratia s rodinami. 

13
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Ing. Viktor Madaj.

„Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojim tokom plynie, 

krásna spomienka na teba nikdy nepominie...“   

Dňa 13.7.2021 sme si pripomenuli 
10 rokov, čo nás náhle po tragickej 
nehode opustil milovaný manžel, 

ocko, švagor a priateľ pán

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
 S láskou spomína manželka Olinka, 

dcéry Martinka s Rasťom a Marcelka s Tomášom.
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28. júla 1976 sa odohrala veľká letecká 
havária Československých aerolínií. 
Lietadlo Il-18 (imatrikulačné znaky 
OK-NAB) na linke Praha – Bratislava sa 
po sérii nešťastných náhod a nedokon-
čenom pokuse o pristátie zrútilo do ja-
zera Zlaté piesky v Bratislave.na mieste 
nešťastia zahynulo 70 cestujúcich a 6 
členov posádky. Traja cestujúci neho-
du prežili. 

Linka ČSA – (takzvaná „trojková) Pra-
ha – Bratislava – Poprad Košice a späť bola 
chrbticou vnútroštátnerj leteckej dopravy. 
Toho dňa naozaj bežná linka kvalitného 
lietadla sovietskej výroby smerovala po 
štarte z Prahy do Bratislavy. Let bol nor-
málny, pokojný, napriek neskorším tvrde-
niam o to, že žiadal o pristátie už v Brne 
alebo vo Viedni. To bol v podstate iba vý-
mysel médií. Nad orientačným bodom Veľ-
ké Kostoľany však posádka (príliš neskoro 
a nevediac prečo) zistila, že lietadlo má 
na blížiace sa pristátie privysokú výšku a 
rýchlosť.

Ani to by nebol mimoriadny problém. 
Iľjušiny tohto typu boli robustné stroje a 
ak by nebolo nepohodlia cestujúcich, dali 
sa s nimi robiť naozaj neobvyklé manévre. 
No desaťnásobne prudšie klesanie, ako 
povoľovali predpisy, bolo už trošku silné 
aj na „osemnástku“. Preto sa prvé priblíže-
nie na dráhu od Ivánky nepodarilo a piloti 
sa rozhodli pristávací manéver zopakovať 

okruhom.
Prudký manéver však vyradil z pre-

vádzky motor číslo tri a výkon motorov na 
oblet sa znížil. Navyše bolo konfigurova-
né na pristávací režim, nie vzletový, malo 
vysunuté klapky, podvozok a to stroj brz-
dilo. Z dôvodu obavy pred požiarom piloti 
chceli vypnúť zapráporovanú trojku, no 
údajne omylom vypli štvrtý motor. Lietad-
lo stratilo ťah na pravom krídle a oblet na 
opakované pristátie sa predčasne skončil 
vo vodách jazera Zlaté piesky.

Za hlavné príčiny leteckej havárie na 
Zlatých Pieskoch bolo po vyšetrovaní a 
preskúmaní záznamov čiernej skrinky, 
vyhlásené nedodržanie základných usta-
novení prevádzkovej príručky lietadla 
Il-18B a chyby v technike pilotáže vo fáze 
priblíženia. Po tejto obrovskej tragédii bolo 
v Československom civilnom letectve pri-
jatých niekoľko bezpečnostných opatrení, 
ktoré finálne ukončili dve desaťročia letec-
kých nešťastí Československých aerolínií.

Od tragédie na Zlatých pieskoch 
uplynulo 45 rokov

» red

Reprofoto zdroj YouTube (@Rado Van)
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

od 576,90€

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

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport

or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Odborne sa to napíše veľmi sucho - 
Spomínanie je akt, ktorým sa prvok 
minulosti vracia (za prispenia vôle 
alebo bez nej) do vedomia subjektu.

„Keby nebolo spomienok, člo-
vek by nevedel, že raz bol i šťastný.“ 
—  Johann Wolfgang von Goethe. A 
tak sa dopúšťame spomínania, naj-
mä v časoch, na ktoré sa viaže najviac 
krásnych spomienok. Cez prázdniny. 
Spomienky v hlavách, v pamätníkoch, 
alebo, ako nám poslala do redakcie 
Stanislava Borisová – aj v zápisníku.

Z čiteľského 
prázdninového zápisníka

Vyťahané tričko zo študentských 
čias, kraťasy, ktoré zapadajú do šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Iba nový 
bicykel naznačuje, že sa ocitám v  sú-
časnosti. Prázdninová recesia je pred-
sa dovolená. Po prvom prázdninovom 
týždni strávenom ešte pracovne v ško-
le, brázdim poľné cesty Trnavského 
regiónu.

Od študentských čias milujem čas 
nepokoseného obilia, ktoré bičuje moje 
stehná popri poľnej ceste. Bučiansky 
chotár mám zmapovaný ešte počas ko-
rony. Ďatelinové pole je už posiate lán-
mi  zlatistého obilia. Oblúkom zahnem 
doľava a míňam ďalší chotár. Víta ma 
„Jednotné roľnícke družstvo“ v Bresto-
vanoch.  Vlastne je to iba nejaká men-
šia pobočka väčšieho v Zavare. Doteraz 

majú i  živočíšnu výrobu. To je naozaj 
chvályhodné. Väčšina družstiev pod 
nesprávnym vedením v deväťdesiatych 
rokoch zanikla. Vždy ma fascinuje, že 
niekde to predsa ide.  

Páľava ma privádza do dediny. 
Studená kofola by sa hodila. V  Bres-
tovanoch majú v  centre dediny po-
hostinstvo aj s  vonkajším posedením 
v  uzatvorenom dvorčeku.  Skupina 
miestnych „štamgastrov“,  podgurá-
žených dvomi, tromi vodečkami a piv-
kami rozoberá miestne pomery. Do-
zvedám sa aj to, čo vedieť nemusím. 
A možno aj musím, keď sa už hrám na 
novinárku. 

Nech žije druhý prázdninový týž-
deň! 

Z redakcie dodávame, nech žije 
leto, voľný čas, nech žijú dobrodruž-
stvá a zážitky, ktoré v nás nezmazateľ-
ne zostanú – navždy.

Spomienky v nás

» red

ZĽ

AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com 

Galéria Jabloň, 3.poschodie 
vľavo, M.Falešníka 6, 

Prievidza 13
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Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí ce-
loživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je 
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hoj-
nosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripra-
viť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chud-

nú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, ženy 4 
- 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname chudnúť.

Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných 
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizo-
vane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti 
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgá-
noch a z telesného tuku.

Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukova-

li nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac 
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie 
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravot-
ný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo 
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlho-
dobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol, 
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné pa-
rametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie Vášho 
tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných orgánov, 
prísun kilojoulov.

Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient 
vždy po dohode cca každých 14 dní.

Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pri-

tom nehladovať, aby Ste si udržali 
svoju dosiahnutú zníženú hmot-
nosť. Jednoducho aby nenastal jojo 
efekt. Získate od nás školu výživy.

Vedecké poznatky fungovania 
ľudského metabolizmu využíva 
naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VITA-
DU® Vás v tom podporí a jej diét-
ny program pomohol na Sloven-
sku, v Čechách, Maďarsku, USA 
a Chorvátsku už množstvu 
ľudí – tak prečo nie aj Vám!
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PRIJMEME VODIČOV 
NA KAMIÓNOVÚ DOPRAVU

- F, DE, SK, turnusy 3 týždne z DE

- vítaná ADR, výhodné platové podmienky,

info 0905 490 644
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti
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bojnický festival remesiel
2. ročník

sobota 31. júl 2021, 11.00 – 18.00 h Bojnicesobota 31. júl 2021, 11.00 – 18.00 h Bojnice
tradičné remeslá - ukážky pôvodných výrobných techník

predaj výrobkov

S hrnčiarstvo P drotárstvo Q kraslice S výšivky � ovčia vlna 4 košikárstvo Qmedovníčky 
+pletenie ošítok 4 výšivky Q drevený kuchynský riad S čipky P

Sprievodný program: Sprievodný program: 
sobota 31. júl 2021 večer 19.00 h

hudobná skupina Buchajtramka 

pešia promenáda pred Kultúrnym centrom – Hurbanovo námestie

pqsfpl    mnknmk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

www.bencovjegrunt.sk       www.bojnice.eu 13
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V Turčianskom Svätom Martine sa 4. 
augusta 1863 konalo zakladajúce val-
né zhromaždenie Matice slovenskej.

Pripomeňme nevzdelancom a mani-
pulátorom účel tejto ustanovizne v čase 
jej vzniku. V tento deň totiž vznikla naj-
významnejšia kultúrno-spoločenská in-
štitúcia v dejinách slovenského národa. 
Bola druhá po spolku Tatrín, ktorý bol 
založený 26. augusta 1844.

V Martine sa zišlo okolo 5000 ľudí, 
ktorí v príjemnej atmosfére, plnej ná-
rodného sebauvedomovania sa stali 
spoluzakladateľmi Matice slovenskej. 
Stretnutie národovcov malo najskôr 
duchovný podtext, keď sa v rímskokato-
líckom kostole a neskôr v evanjelickom 
chráme konali služby Božie okrem iného 
aj na počesť tisíceho výročia príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Po duchovnej časti zhromaždenia 
došlo k zasadnutiu prvých matičiarov. 
Rokovanie dočasného matičného výboru 
otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho pred-
sedom. Novozaložená inštitúcia dokonca 
dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho 
cisára ako príspevok k jej začínajúcemu 
pôsobeniu. Ján Francisci predložil zhro-
maždeniu aj zozbieraných 94.000 zla-
tých na vznik Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie prijalo záro-
veň uznesenie, že MS založili „na tisíc-
ročnú pamiatku pokresťančenia a zalo-
ženia písomníctva slovanského“. 

Valné zhromaždenie zvolilo aj pred-

sedu Matice slovenskej. Stal sa ním rím-
skokatolícky banskobystrický biskup 
Štefan Moyzes. Prvým podpredsedom 
novozaloženej inštitúcie sa stal Karol 
Kuzmány, evanjelik a. v., superinten-
dent patentálnych cirkevných zborov. 
Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich kon-
fesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmo-
sfére navrhli svojich kandidátov na dané 
posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľ-
mi národnej ustanovizne, ktorá sa stala 
nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou 
národa slovenského.

Po prehratej bitke Rakúska s Prus-
kom pri Hradci Králové maďarskí pred-
stavitelia využili oslabené pozície cisár-
skej moci a došlo k rakúsko-uhorskému 
vyrovnaniu. Následne nastala maďari-
zácia a uhorské úrady sa pozerali s nevô-
ľou na účinkovanie Matice slovenskej. V 
roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvo-
rila, obnovili ju až 1. januára 1919.

Pamätný deň Matice slovenskej

» red
Foto – súsošie Štefan Moyses a Karol Kuzmány, 

autor Miroslav Tomaška
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V týchto dňoch začínajú práce na rekonštrukciách ďal-
ších ciest v Prievidzi. Rekonštrukcia chodníka na Bojnic-
kej ceste ide finálnej fázy. 

Balík rekonštrukcií ciest pre rok 2021 bol vysúťažený a zaz-
mluvnený ešte v minulom roku. Rekonštrukčné práce sa za-
čínajú v týchto dňoch. Predmetom prác bude rekonštrukcia 
troch miestnych komunikácií. Rekonštrukciou prejdú Úzka 
ulica, Ulica energetikov, Cesta poľnohospodárov. Práce na 
rekonštrukcii časti chodníka na Bojnickej ceste, ktoré začali 
skôr sú vo svojej finálnej fáze. Rekonštrukcie ciest by mali byť 
ukončené počas mesiaca október v závislosti od poveternost-
ných podmienok. 

Rekonštrukcie budú pozostávať z odfrézovania celého po-
vrchu krytu komunikácií. Výškovo sa upravia dotknuté po-
klesnuté šachty, poklopy, vpusty – úprava zvýšenia – nad-

betónovaním predmetného drieku vpustu, šachty. Existujúce 
obrubníky, v rozsahu podľa projektu budú vybúrané a nahra-
dené novými obrubníkmi. Následne sa položia nové asfal-
tové vrstvy a na chodníku pribudne nová betónová dlažba. 
Súčasťou prác je aj vyhotovenie vodorovného dopravného 
značenia na opravovaných úsekoch miestnych komunikácií 
v pôvodnom rozsahu.

Vysúťažené náklady na jednotlivé komunikácie: 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie: Ulica energetikov: 
78 608,63 eur s DPH.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie:  Úzka ulica: 68 120,77 
eur s DPH.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie: Ulica poľnohospodá-
rov: 49 882,72 eur s DPH. 
Rekonštrukcia chodníka Bojnická cesta: 46 897,01 eur s DPH.

Investície do ciest aj v tomto roku 

Rekonštrukciou prejde aj Úzka ulica. Práce začnú v najbližších dňoch. 

Technické služby realizujú značenie priechodov pre 
chodcov aj vo večerných hodinách. 

8. a 9. júla boli vo večerných a nočných hodinách realizované 
práce na striekaní priechodov pre chodcov. Išlo najmä o na 
frekventované komunikácie, na ktorých nie je možné realizo-
vať práce v dopravnej špičke počas bežného dňa. 
Priechody pre chodcov boli vyznačované na križovatkách:
-Ul. Košovoská a Nábrežie Sv. Metoda 
-Ul. Matice Slovenskej a  nabr. Sv Cyrila a nabr. Sv. Metoda
-Gustáva Švéniho (okresný súd a daňový úrad ) 
-Ul. S. Chalupku – Bojnická 
-Ul. S. Chalupku – Priechodná 
-Nábrežná ulica, kruhové objazdy, ostrovčeky Uniklinika. 

Práce na cestách pracujú aj večer
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 

do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 

- �������������������������
����������������������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ��������������������
���������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


