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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, 
Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk
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Volič preukáže svoju totožnosť v spoje-
ných krajských a komunálnych voľbách 
občianskym preukazom. Cudzinci sa 
preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvis-
losti upozorňuje, že cestovný pas alebo 
vodičský preukaz nie je možné použiť na 
zdokladovanie totožnosti. „Na hlasova-
nie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča 
bez dokladov pozná niektorý z členov 
okrskovej volebnej komisie,“ uvádza re-
zort na svojej webovej stránke a dodáva: 
„v prípade, že si volič v čase konania vo-
lieb do orgánov územnej samosprávy vy-
bavuje nový občiansky preukaz z dôvodu 
uplynutia doby jeho platnosti či nespráv-
nych alebo neplatných údajov tvoriacich 
jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa 
môže preukázať žiadosťou o vydanie ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdením o 
občianskom preukaze vydaným prísluš-
ným orgánom Policajného zboru.“

Nepreukázanie totožnosti bráni vo-
ličovi vo výkone práva hlasovať v danom 
momente, neznamená však, že volič svo-
je právo stráca. Totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca možno preukázať až do skon-

čenia hlasovania, teda do 20.00 h. Tieto 
pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Dôležitý je trvalý pobyt
Volič môže v spojených voľbách vo-

liť len v obci svojho trvalého pobytu. 
Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný. Preuká-
zanie totožnosti po vstupe do volebnej 
miestnosti je tak nielen súčasťou overe-
nia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či 
je volič oprávnený hlasovať vo volebnej 
miestnosti, do ktorej sa dostavil.

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zo-
znamu voličov. Volič si môže v úradných 
hodinách obce overiť, či je zapísaný v 
stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné 
a pravdivé a môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv.

Na účasť vo voľbách je potrebný 
občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Cesta v Prievidzi v správe Trenčianskeho kraja v smere od 
cesty III/1779 na Malú Lehôtku je opravená. Práce boli 
realizované v týchto dňoch. Som rád, že sa mi ako 
krajskému poslancovi za náš okres podarilo presadiť 
zaradenie tejto krajskej komunikácie do plánovaných 
opráv na rok 2022. 

Ako krajský poslanec som presadzoval potrebu opraviť aj 
ďalšiu krajskú komunikáciu a to v Zemianskych Kostoľa-
noch v smere na Kamenec pod Vtáčnikom. Obe cesty v 
správe Trenčianskeho samosprávneho kraja prešli 
opravou práve v týchto týždňoch. 

V našom kraji je stále veľa ciest, ktorých stav je žalostný. 
Avšak postupne dochádza k ich opravám alebo 
rekonštrukciám. Rozdiel vo výbere ciest určených na 
opravu je v tom, že posledné roky sa pri zostavovaní 
plánu opráv na príslušný rok berú do úvahy také faktory 
ako význam ciest alebo ich vyťaženosť. Presne na tieto 
faktory som ako krajský poslanec upozorňoval.

Pravidelne prinášam informácie 
z Trenčianskeho kraja. Riešim podnety 
a témy z nášho regiónu na pôde TSK. 
Ak máte otázky, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com

Krajská cesta
v Prievidzi opravená
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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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Košovská 11B, Prievidza

13
 12

2 
00

18

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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Predaj jablkového,

hruškového, slivkového,

višňového a čerešňového kvasu.

Ponúkame aj jablká

na konzum po 0,70€/kg,

jablká na spracovanie 0,23 €/kg

K-FRUCT
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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0905 66 22 29
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

auto-moto/iné 2
»ČZ, Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, 0949 371 361
»Kúpim Simson, Babetu, 
Pionier, Stelu aj diely, 0949 
505 827

reality/iné 7
»Kúpim ornú pôdu, TTP, 
lúky, pasienky. Farma 0918 
092 763

stavba 8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec 10
»Darujem mačiatka, 0915 
054 241

hobby a šport 11
»Kúpim staré hodinky, ban-
kovky, mince, 0905 767 777
»Odkúpim mince bankovky 
veci zo striebra kroje aj čas-
ti obrazy vyznamenania a 
iné, 0903 868 361

rôzne/predaj 13
»Na predaj zachovalý 
funkčný mobil Xiaomi Red-
mi Note 9 v krabici, ale bez 
nabíjačky (stratila sa) pasu-
je však na všetky USB-C. Na 
dve karty, nosený v púzdre, 
ochranné sklo + zadný kryt 
k tomu, dôvod predaja - 
kúpa nového, cena 120€, 
0915 254 565

zoznamka 16
»Sympatická 56r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, 
0907 277 466
»Slobodný, bezdetný, 53r, 
VŠ, pracujúci, zdravý, fin. 
zabezpečený, s vlastným 
bytom, sympatický hľadá 
úprimnú nefajčiarku pre 
rodinný život, e-mail: cita-
tel22@pobox.sk, 0902 521 
792

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad: RP PD 12 Predám 
kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Gumárenská spoločnosť Bencros, s.r.o. so sídlom
v Bošanoch obsadzuje tieto pracovné pozície:

Svoje žiadosti spolu so životopismi
nám zasielajte na: praca@bencros.sk,

alebo na adresu spoločnosti Bencros, s.r.o., 
Nábr. Ľ.Štúra 1173/25, 956 18 Bošany

alebo nám zavolajte na tel. číslo: 0918 118 987

Náplň práce:
• obsluha strojov a zariadení v gumárenskej výrobe  
• príprava - montáž a demontáž foriem
• miešanie gumových zmesí
• vulkanizovanie gumovej zmesi
• lisovanie gumy
•  iné práce v gumárenskej výrobe

Nástupný plat je minimálne od 1000EUR/brutto
+ mesačné výkonnostné odmeny + príplatky nad rámec 
Zákonníka práce a iné odmeny predstavené na osobnom 
pohovore.
**Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2022 je 
1300EUR (vrátane odmien, bonusov a zákonných prí-
platkov)

OPERÁTOR VÝROBY

Náplň práce:
• zváranie kovových foriem metódou mig
• opravy/úpravy kovových foriem
• príprava kovových dielov
• opracovanie kovových dielov
• rezanie kyslíkom
• čítanie výkresov

Požadujeme platný zváračský preukaz
Nástupná hodinová sadzba min. od 10EUR/hod + dohoda
Možnosť práce aj na pracovný pomer

K všetkým pracovným pozíciam ponúkame aj ďalšie 
odmeny a príplatky, ktoré budú predstavené na 

osobnom pohovore
Nástup je možný ihneď po dohode.

ZÁMOČNÍK/ZVÁRAČ
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Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

byty • domy • administr. budovy • fasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 216
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SOM ZBERATEĽ
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Kúpim všetky typy
starých motoriek

JAWA ČZ 250,
350, Pionier 550, 555, 

05, 20, 21, Mustang,
STADION S11, S23,
Simson, Enduro, 

Electronic.
Aj nekompletné, aj diely.

PLATÍM IHNEĎ

       0914 266 722

SLUŽBY
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Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren
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28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

a benefity v potravinárskom 
priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !

PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Partner 
Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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INZERCIA
0905 719 148
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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, 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
 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 7844
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VÁŠ ŽUPAN

Vaši župní poslanci:

Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Prievidza
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Zuzana Baková, MUDr., EFOG-EBCOG Ján Daňo, Ing.

Emil Divéky, Bc. Michal Gogola, Ing. Petra Hajšelová, JUDr. Jozef Stopka, JUDr., Ing., PhD.

Richard Takáč, Ing. František Tám, PhDr., MBA Boris Vanek, Ing. Dominika Vážna, Mgr.

Jaroslav Baška, Ing.

4319168

71

57565453

Objednávateľ: Zuzana Matiasová, Š. Králika 455/7, 971 01 Prievidza.     Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
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