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PRIEVIDZSKO
č. 5 / 1. február 2019 / 23. rOčNÍK

EXTRA

Opäť po týždni všetko dobré, milí a 
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z 
takmer ešte stále nového roka je za nami. 
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svet-
lo pribúda priam závratným tempom. Aj 
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len 
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás 
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto 
niektoré informácie už ani nevnímame. 
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čo-
raz viac sa ukazuje, že ide o zámer.

Aj preto v tomto čísle našich novín 
publikujeme výzvu európskych intelek-
tuálov pred májovými voľbami do Eu-
rópskeho parlamentu. Šíri sa našim sta-
rým kontinentom, len u nás sa jej akosi 
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? 
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si náj-
dete v čísle poučné informácie našej do-
pisovateľky, pani doktorky Ilavskej, ale-
bo „zamyslenie do duší nielen rodičov“ 
pána učiteľa Jána Papugu.

Nazrieme, ak nám to inzertný 
priestor umožní, do našich viníc, kde sa 
v uplynulých dňoch rodil nový ročník 
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko 
týždňov zverejňujeme aj politickú rekla-
mu, ale výlučne v intenciách zákona a s 
poznámkou, že názory vydavateľstva sa 
nemusia zhodovať s názormi inzerentov. 
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste 
dostali možnosť spoznať kandidátov na 
post hlavy štátu aj z iného uhla.

A, skoro sme zabudli, máme tu 
predsa Hromnice! Hromnice patrili k 
najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho 
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa 
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar 
je predo dvermi. Všeobec-
ne platilo, že čím väčšia 
zima na Hromnice, tým 
lepšia úroda, teplejšie 
leto a skorá jar. Tak sa 
pomaly chystajme priví-
tať ju.

Pekný a pokoj-
ný týždeň

A svetla pribúda...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ
CENA!
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E: pvm.slovakia@gmail.com 
M: 0905 250 503
Prievidza

Obchodný partner Knauf Insulation, s.r.o.

ZDRAVÉ ZATEPLENIE
PRE KAŽDÚ STRECHU

TERAZ ZĽAVA 50 %
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ARBORISTICKÉ PRÁCE

PRÁCE VO 
VÝŠKACH

0908 570 744
13
119

00
09

13
119

00
01

72
119

00
01

 

AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!
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+421 918 294 323

vysušenie muriva, betónových 

konštrukcií, domov a pivníc     

obnova hydroizolácií

www.wallsan.sk
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Právnik radí/ reality,služby

Každý týždeň: v Prievidzi, Bojni-
ciach, Handlovej a Novákoch

+ v párnom týždni navyše: Bys-
tričany, Čereňany, Diviacka N.V., 
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, 
Dubnica, Horná Ves, H. Veste-
nice, Kamenec p/V, Kocúrany, 
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, 
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nit-
rica, Opatovce, Oslany, Radobica, 
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce 
a Zemianske Kostoľany 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chreno-
vec-Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, 
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery 
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a 
V.Lehôtka

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Dedenie predstavuje všeobecný prechod 
práv a  povinností zo zomrelej osoby, resp. 
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny 
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. 
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de-
denie zo zákona a  dedenie zo závetu, tzv. 
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon 
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na-
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť 
možno súčasne na základe oboch týchto 
dedičských dôvodov alebo jedného z nich. 

Dedením zo zákona sa rozumie pre-
chod práv a  povinností z  poručiteľa na 
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch 
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí-
buzenskom pomere, alebo inom zákonom 
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými-
to dedičskými skupinami existuje vzájomný 
vzťah subsidiarity. V  súlade s  týmto vzťa-
hom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej 
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, 
že nededia osoby z predchádzajúcej dedič-
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria 
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, 
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpo-
kladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej 
skupiny je existencia aspoň jedného poru-
čiteľovho potomka. Dedičia v  tejto skupine 
dedia rovnakým dielom. V  prvej dedičskej 
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa 
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípad-
ne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho 
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj 
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, 

a  to za podmienky, že sa narodí živé. Deti 
a  potomkovia predstavujú tzv. neopome-
nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ 
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neod-
mietli a neboli platne v súlade so zákonom 
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú sku-
pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkáza-
ní výživou na poručiteľa. Dedičia v  druhej 
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, 
manžel však dedí vždy najmenej polovicu 
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria 
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s po-
ručiteľom najmenej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a 
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú do-
mácnosť alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z po-
ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 
Do štvrtej dedičskej skupiny patria praro-
dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým die-
lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov 
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie 
zo zákona

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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Otázka: Dobrý deň, chcela som sa opýtať, či 
existuje niečo také, ako príspevok na rozvedenú 
manželku? S bývalým mužom sme rozvedení, on 
si našiel inú, chodí po dovolenkách, avšak ja ži-
jem od výplaty k výplate.   

Odpoveď: Dobrý deň. Príspevok na výživu 
rozvedeného manžela je možné uplatniť najskôr 
po rozvode manželstva, keďže ide o vyživovaciu 
povinnosť medzi rozvedenými manželmi. Účelom 
prípadnej výživy po rozvode však nie je zabez-
pečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených 
manželov. Účelom je len zabezpečenie primeranej výživy pre toho manže-
la, ktorý nie je schopný sa sám živiť. Výška tohto príspevku tak bude vždy 
obmedzená jej primeranosťou, čo znamená, že výživné bude slúžiť na 
pokrytie časti niektorých opodstatnených výdavkov na domácnosť o oso-
bu. Na výšku výživného majú vplyv aj dôvody, pre ktoré bolo manželstvo 
rozvedené. Základnou zákonnou podmienkou priznania tohto nároku je, 
že rozvedený manžel, ktorý o príspevok žiada, nie je schopný sa sám živiť 
a teda je výživou odkázaný na rozvedeného manžela. Pri posudzovaní 
schopnosti sa samostatne živiť súd posudzuje subjektívne aj objektív-
ne schopnosti a možnosti rozvedeného manžela na trhu práce, t.j. či je 
schopný pracovať, nestačí len skutočnosť, že je napr. nezamestnaný. Trva-
nie tejto vyživovacej povinnosti je časovo obmedzené na dobu najdlhšie 
piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. 

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

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

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Predám zabehnuté 
kaderníctvo 

v Prievidzi na Zapotôčkoch 
ulica A. Bednára 

(pri nadchode, oproti autoumývarke, pri posilovni 3G fit club).

T: 0948 930 580
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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zdravie,služby 

Téma týždňa

ŠKOLY
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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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Stredná odborná škola 
obchodu a služieb

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 PRIEVIDZA
V školskom roku 2019/2020 ponúka štúdium v nasledovných odboroch:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
6323 K hotelová akadémia – päťročné štúdium

Do tohto študijného odboru sa konajú prijímacie skúšky 
zo SJL a CUJ(NEJ,ANJ,RUJ...)

Štvorročné štúdium:
6352 M obchod a podnikanie 
6425 K kaderník – vizážista
6446 K kozmetik
6445 K kuchár
6442 K obchodný pracovník
Do týchto študijných odborov sa konajú prijímacie skúšky zo SJL a MAT.

UČEBNÉ ODBORY
Trojročné štúdium s výučným listom 
a ďalšou možnosťou nadstavbového štúdia
6456 H kaderník
6444 H čašník, servírka 
2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín –DUÁLNE VZDELÁVANIE
Odborný výcvik prebieha v priestoroch firmy NESTLÉ, žiak získava motivačné štipendium 
a možnosť pracovného uplatnenie vo firme NESTLÉ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
2964 H cukrár
2962 H pekár
2954 H mäsiar

Škola pre žiakov ponúka certifikované kurzy: barmanský, baristický a someliersky 
kurz, možnosť letnej zahraničnej praxe v Taliansku, Nemecku, na Cypre, v Grécku a 

semester vo Švajčiarsku, projekty Erasmus +.

Podrobnejšie informácie získajú záujemcovia osobne 
v SOŠ  obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 

alebo na č. t. 046/542 02 39, 542 21 10, www.kalina.sk

Pôvodne som chcel písať o problemati-
ke hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu 
udalosť, presúvam túto tému do budúce-
ho čísla. Zmenu spôsobilo verejné han-
livé vyjadrenie predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opo-
zičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka 
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nie-
lenže tento výrok vo vzťahu k žene pô-
sobí hulvátsky, no okrem toho v danom 
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky. 
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnos-
ti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom 
vzbudzovaní emócií.

Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto 
sa nebudem venovať tomu, z akej politic-
kej strany je, či tomu, aké iné prešľapy 
spravil. V tomto prípade však politik 
prekročil istú hranicu správania, ktorú 
by mal človek jeho postavenia v každej 
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi 
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o 
význam slova „cigánka“ ako o to, že po-
užitie tohto slova urážajúcim spôsobom 
práve ústavným činiteľom je obrovským 
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť si-
tuáciu v práci, že by sme pred svedkami 
označili kolegyňu za nejakú „cigánoč-
ku“.   

Školy majú viesť žiakov k slušnosti, 
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

nisterstva školstva nám chodí plno na-
riadení na boj proti rasizmu, extrémiz-
mu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení 
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na 
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú 
výroky popredného politika žiakom. A to 
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch 
iných predstaviteľov štátu, dokonca sve-
tových politikov. Vyznievame pred žiak-
mi smiešne, ak od nich požadujeme to, 
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti 
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné, 
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa 
so žiakmi a učiť ich odsudzovať  neprí-
stojné konanie akýchkoľvek politikov. 
Musia si spraviť názor nie na politickú 
stranu, ale na to, na akého človeka sme 
natrafili. Ak k takýmto nenávistným 
výrokom nezaujmeme žiadny postoj, 
budú sa opakovať, môžu sa stať normou 
a z mladých bude generácia, ktorá bude 
tolerovať možno ešte vážnejšie priestup-
ky. Aj keď majú známe osobnosti väčší 
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v 
rámci mikropriestoru školy, rodiny. 

Verím, že tento nevhodný výrok po-
vedie k ospravedlneniu sa občanom. 
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žia-
kov.

„Nejaká cigánočka“... a škola

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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Trpíte bolesťou chrbtice, migrénou, 
nespavosťou, depresiou, alergiou, 

nadváhou atď.
Tu je vhodná aj liečba akupunktúrou ale-
bo EAV podľa Volla. Tiež prevádzam ošet-
renie quadrupolárnou rádiofrekvenciou, 
ultrazvukovú cavitáciu a endermológiu.

Kontakt: Esthé klinika s.r.o., MUDr. Filová 
Nábrežná 5, 97101 Prievidza.

T: 0905 600 394, 046/5113 345
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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Politická inzercia, domácnosť 

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starú motorku, diely, 
doklady. T: 0940 969 845
» Kúpim Škodu 1203, TAZ 1500 
alebo len motor alebo vysoko-
zdvižný vozík. T: 0907 612 011
» KÚPIM TIETO MOTORKY CZ 175 
Jawa 250 350 Pionier Stadion 
Mustang SIimson. 0915 215 
406

byty/predaj 3
» Predám 3izb.byt v centre 
Handlovej - výťah T: 0908 114 
752

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim 2 -3 izb.byt v PD v pô-
vodnom stave. RK nevolať. T: 
0905 180 640

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám mladého Kame-
runského barana a ročného 
psíka Nemecký špic . T: 0907 
699 649

hobby a šport 11
» Kúpim kroje aj časti, pojľad-
nice, vyznamenania, mince, 
bankovky, obrazy a iné. T: 
0903 868 361

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    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Milí priatelia, uchádzam sa o 
podporu všetkých ľudí, ktorí majú 
svoju hlavu a nenaletia na prázd-
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, 
akú politickú stranu ste volili alebo 
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem 
akékoľvek kupčenie a politické vyjed-
návania o podpore, vylučujem vzda-
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou 
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a 
byť prezidentom všetkých obča-
nov. Do volieb idem s víziou zachrá-
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú 
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok 
v štáte, aby sa aj bežní občania dovo-
lali práva a neboli šikanovaní svojvô-
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. 
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť 
sa nestačí.

Kandidujem na prezidenta Slo-
venskej republiky ako občiansky, 
národný, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, 
bez reklamného smogu a len s 
podporou bežných ľudí. Moja pre-
zidentská kampaň je najlacnejšia zo 
všetkých, nemám ani jeden bilbord a 
spolieham iba na podporu mojej rodi-
ny, priateľov a bežných ľudí, aj preto 
väčšina príspevkov na moju kam-
paň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko 
o  mojej kampani si môžete pozrieť 
na  www.harabin-2019.sk). Nežiadam 
vás o fi nančnú podporu, lebo viem, 

že každé euro je potrebné pre rodinu. 
Radšej budem mať fi nančne nenároč-
nú kampaň, no ak ma chcete morálne 
podporiť, pošlite mi na účet aspoň 
cent.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v 
pozadí článkov dehonestujúcich 
moju osobu, majú z nadchádzajú-
cich prezidentských volieb obrovský 
strach. Tento strach je oprávnený, ak 
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane 
sa prezidentom, bude to katastrofa 
pre  oligarchov, korupčných poli-
tikov a pre lokajov parazitujúcich 
na Slovenskom štáte. A prvýkrát 
v histórii Slovenska sa tak môže stať 
bez podpory politických strán, iba s 
pomocou vás, milí občania.

Tieto voľby budú patriť obyčajným 
ľuďom, ktorí už majú plné zuby ne-
spravodlivosti, politickej svojvôle a 
arogancie vládnucich elít.  Dozrel 
čas, aby post prezidenta zastával 
kandidát, pre ktorého sú záujmy 
Slovenska a Slovákov prvoradé. 

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

Slovenska a Slovákov
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
13
119

00
12

13
119

00
10

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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prievidzsko@regionpress.sk
0905 719 148, 0915 780 751

PRE PERSONÁLNU INZERCIU KONTAKTUJTE REDAKCIU
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Uká kové hodiny ZDARMA!
PRIEVIDZA:   7.2. a 12.2. o 18.00 hod.
HANDLOVÁ: 8.2. a 13.2. o 18.00 hod.

Veta: „Nedokážem sa naučiť cudzí jazyk!“ je blud
V jazykovej škole ZARAZ, 

ktorá patrí so svojimi 23 po-
bočkami medzi najväčšie na 
Slovensku, sú na túto vetu 
zvyknutí. 

„Vždy, keď k nám zavíta nie-
kto s tvrdením, že sa nedokáže 
naučiť cudzí jazyk, musím sa 
pousmiať“, vysvetľuje manažé-
rka jazykovej školy ZARAZ v Prie-
vidzi a  v Handlovej Bronislava 
Zigová.

Odpovedá otázkou: „A ako ste 
sa naučili materinský jazyk?“ 
Takmer vždy príde rovnaká odpo-
veď: „Neviem, to som sa neučil, to 
viem odmalička.“

„Príďte sa teda pozrieť na 
našu ukážkovú hodinu ZDARMA 
a uvidíte ako angličtinu a nem-
činu vyučujeme my. Nič za to 
nedáte a po skúsenosti na vlast-
nej koži uveríte, že so správnym 
prístupom sa cudzí jazyk dokáže 
naučiť naozaj každý.“

Študenti jazykovej školy ZARAZ 

sú známi tým, že po prvom kurze 
si minimálne 80% z nich zakúpi 
aj ďalší kurz a potom ďalší. Nie 
však preto, že stále nič nevedia, 
ale preto, že konečne našli metó-
du výučby, pri ktorej na sebe vidia 
reálne pokroky. 

Už na prvej vyučovacej hodi-
ne rozprávajú cudzím jazykom, 
nemajú domáce úlohy a jazyk 
sa učia priamo na hodinách so 
školeným lektorom. Ten ich nená-
padne učí riadenou konverzáciou, 
jednoducho a prirodzene. Veľmi 
podobne tomu ako sa učili svoj 
materinský jazyk, len rýchlejšie.

Tak neváhajte a  príďte si vy-
skúšať ukážkovú hodinu ZDAR-
MA aj vy! Bližšie info vám radi po-
skytneme na 0917 109 899 alebo 
na bronislavazigova@zaraz.sk.

Kurzy prebiehajú počas celého 
dňa a sú vhodné pre všetky jazy-
kové úrovne, od úplných začia-
točníkov až po pokročilých, a tiež 
ako príprava na ústnu maturitu.

www.zaraz.sk                                        tel. číslo: 0917 109 899

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

120 ks

VICHY DERCOS 
ultraupokojujúci 
šampón DUO 200ml + 
200ml -   reaktívna vlasová 
pokožka, suché vlasy. Pôsobí 
okamžite po 1 použití. 
48-hodinové upokojenie pokožky 
hlavy. Proti pocitu svrbenia hlavy. 
Posilňuje scitlivené vlasové 
vlákno. Bez parabénov, 
hypoalergénny.

MUCONASAL 
PLUS nosový 
sprej 10ml - 
Rýchlo, účinne a 
dlhodobo uvoľní nos pri 
nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži aj vôňou 
mäty a eukalyptu, 
ktoré umocnia zážitok z 
volného dýchania. 
Vhodný pre dospelých 
a deti od 6 rokov.

ASPIRIN-C 20 tabliet - Pri zápalových 
ochoreniach, nachladnutí alebo chrípke. Uľavuje od 
bolesti krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. 
Zmierňuje horúčku.

LA ROCHE POSAY 
SUPER CICA DUO 
– CICAPLAST 
BAUME B5 - 
upokojujúci a 
obnovujúci balzám 
40ml + CICAPLAST 
LEVRES obnovujúci 
a ochranný 
balzám 7.5ml

PANADOL PRE DETI 
JAHODA 24mg/ml 
Sirup 100ml - 
Znižuje horúčku a bolesť. 
Vhodný pre deti od 3 
mesiacov. Neobsahuje 
alkohol a farbivá. 
Liek obsahuje 
paracetamol.

ARTERIN 60ks - Výživový doplnok tablety z  prášku 
z ryže fermentovanej kvasinkou Monascus purpureus. 
Arterin® obsahuje monacolin K z červenej fermentovanej 
ryže, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
cholesterolu v krvi.  Priaznivý účinok sa dosiahne pri 
dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej 
fermentovanej ryže.

APOTHEKE FESTIGENDE 
GESICHTS und 
HALSCREME 50ml -  krém 
s mäkkou príjemnou textúrou. 
Komplex aminokyselín 
podporuje tvorbu nového 
kolagénu a elastínu a posilňuje 
pleťové tkanivo. Vyživuje pleť a 
robí ju elastickou a pevnou.

BIODERMA SENSIBIO H2O DUO 
500ml+500ml -  Odličovacia 
micelárna voda 
na citlivú pleť

THERMOVAL KIDS 
digitálny lekársky 
teplomer -  pre chlapcov 
a pre dievčatá, rýchle a 
jednoduché meranie teploty, 
extra veľký displej, 
vodotesný, akustická 
signalizácia, pamäť na 
uloženie nameranej hodnoty, 
záruka 3 roky.

EUCERIN 
HYALURON-FILLER 
Sérum 6 ampuliek- 
intenzívne sérum proti 
vráskam

10,42€
20,83€

4,40€
4,94€

6,60€
7,42€

9,97€
19,94€

3,03€
6,05€

25,28€
26,16€

7,69€ 3,10€
3,47€

9,90€
13,86€

25,26€
31,57€

14,20€
18,20€
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Téma týždňa
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deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám zelené maskáče 
vzor 85 nohavice plus blúza 
na výšku 190 cm ďalej maská-
čový kabát z podšívkou veľ.53 
za symbolickú cenu t.č.0918 
213 412
» Predám vežu PANASONIC 
stereo systém CD menič 2re-
produktory super woofer T: 
0940 770 137

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie pa-
rohy a trofeje T: 0904 134 080
» Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 
0905767777

hľadám prácu 15
» Som na ID. Hľadám prácu na 
doma alebo v chránenej diel-
ni. slukova@centrum.sk
» Hľadám si prácu ako osob-
ná asistentka pre ZŤP. T: 0940 
770 137
» Hľadám prácu ako murár 
maliar strážnik aj iné T: 0949 
812 164

zoznamka 16
» Sympatická 54 r hľadá pria-
teľa na zoznámenia T: 0944 
724 181
» 50/162 Hľadám milú a 
úprimnú ženu nefajčiarku. PD 
t. 0944 996 808

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

DISTrIbÚCIA

0915 780 751

Zahraničné firmy si kupujú našu 
pôdu a stavajú na nej montovne, sklady 
a supermarkety. Lákame ich na štátne 
dotácie. A výsledok? Slovákom na Slo-
vensku už nepatrí takmer nič. Štátnemu 
podniku inej krajiny predáme náš štát-
ny podnik a nazveme to privatizáciou. 
Nový vlastník nemá lepšie technológie, 
ani znalosti. A z  našej firmy zmizne 
kopa peňazí. Zahraničná farmaceutická 
firma kúpi slovenskú, ktorá prosperuje. 
Po rokoch tá slovenská firma už nemá 
zákazníkov, produkty, licencie ani žiad-
ne hodnotné zdroje. Iba vyžmýkané 
pracovné sily. A „investor“ ide hľadať 
ďalších hlupákov, ktorí sa chcú nechať 
ošklbať. „Investorov“ často predchá-
dzajú nadnárodné „konzultačné“ firmy 
a banky. Majú analýzy a prezentácie. 
Komu tieto pološpionážne organizácie 
slúžia? Prenasledujú čínske firmy, lebo 
technologicky predbehli americké (tie, 
čo nikoho „nesledujú a poctivo platia 
dane“ - Google, Amazon, Facebook, 
Microsoft a pod.).

Veľkí a bohatí nechodia pomáhať 
malým a chudobným. Pomáhajú sebe, 
aj s podporou domácich lokajov. Hovo-
rí sa o korupcii v našej krajine. Menej o 
tom, koľko úplatkov pritieklo cez nad-
národné korporácie, aby získali štátne 

objednávky a privatizačné projekty. 
Čo sa s tým dá robiť? Kedysi by som 

povedal, že treba zabrániť rozpredávať 
národné bohatstvo. Ale už je neskoro. 
Potrebujeme rozvíjať našich podnika-
teľov a ich podniky, prepájať sa, spolu-
pracovať a zvyšovať svoju silu. Postup-
ne získavať späť našu pôdu, fabriky a 
zdroje. Prenikať do zahraničia. Nie pre-
to, aby sme kolonizovali, ale spolupra-
covali, učili sa a stavali si tie najvyššie 
méty. Dokázali to Štefánik, Murgaš, Bel, 
Petzval, Bahýľ, Banič, Stodola, Jesenius 
a ďalší. Viete napríklad, že prvý model 
elektromotora na svete vymyslel Šte-
fan Anián Jedlík, žlté taxíky v Amerike 
založil John Daniel Herz zo Sklabine a 
najznámejšiu príručku priemyselného 
inžinierstva na svete zostavil Gavriel 
Salvendy z Rimavskej Soboty?

Máme na viac, 
ako vypredávať svo-
ju pôdu, fabriky a 
zdroje. Učme naše 
deti podnikať a vy-
tvárať bohatstvo, aby 
naša krajina slú-
žila ľuďom, 
ktorí tu žijú.

Kolonizátori

» Ján Košturiak
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Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. 

( + ubytovanie, cestovné a diéty) 
Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk 4
7
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Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + od 2200€/mes.
v čistom............................

0907 736 115 4
5
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3
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Najčítanejšie

regionálne

noviny
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk

Handlová  0903 535 309   Zemianske Kostoľany    0903 546 644
Prievidza 0911 570 047 

- štiepaný buk

- odrezky dub

mobil:0910 598 927
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Požiadavka na vzdelanie a odbornú spôsobilosť:
 Vodičské oprávnenie skupiny C, E

 Karta tachografová

 Kvalifikačná karta vodiča

 Zdravotná a psychologická spôsobilosť

 ADR - výhodou
   

Osobné predpoklady :
 zodpovedný prístup, spoľahlivosť, bezúhonnosť, flexibilita

 ochota a schopnosť pracovať v stresovom prostredí
  

Miesto výkonu práce:  Sebedražie a okolie

Termín:  ihneď

Základná mzda:  5,25 eur/hod

Ďalšie mzdové výhody: osobné ohodnotenie – mesačné

  príspevok na DDS

Ponúkame:  príspevok na stravu a pitný režim

 príspevky na firemné a spoločenské podujatia

 sociálna výpomoc a pod.

 dobré pracovné podmienky

 zdravotnú starostlivosť

 možnosť vzdelávania 
  

    Záujemcovia o pracovné miesto môžu zasielať svoje 
                                      žiadosti a životopis: 

e-mailom na petovsky.r@mariuspedersen.sk

na tel.č.: 0902 947 949 a na adrese: Marius Pedersen, a.s., 
Športová 475, 972 05 Sebedražie

„Vodič nákladnej dopravy“

72
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0915 780 751

INZeráT,KTOrÝ
PreDáVA
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Ľudovít Daňo

 Dňa 1. 2. 2019 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil pán

vo veku nedožitých 72 rokov. 

   S láskou a úctou si naňho spomína rodina a priatelia.

72
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Ing. Jarky Hupkovej, rod. Krškovej.

 Dňa 31.1.2019 uplynulo 
osem smutných rokov
od úmrtia našej dcéry

   S láskou spomínajú rodičia, sestra Katka, manžel, synovia Matúš a Filip. 
Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami...

13
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Vincentom Ivaničkom,

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
bývalým spolupracovníkom a susedom, 

ktorí sa dňa 7.1.2019 prišli rozlúčiť 
so zosnulým

ktorý nás opustil dňa 31.12.2018 vo veku 79 rokov.  
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary. 

   Smútiaca rodina. 
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Peter Jurík

„Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“

 Dňa 6.2.2019 si pripomíname 
1. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustil náš drahý syn, brat, 
vnuk a kamarát

z Veľkej Čause. 
Zároveň sme si pripomenuli 29.1.2019 nedožitých 34 rokov. 

   Ďakujeme za tichú spomienku. S láskou rodičia, brat, synovec, starí rodičia, kamaráti a ostatná rodina.
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Ing. Bohuslav Šovčík

 Dňa 27.1.2019 sme si pripomenuli 
5 smutných rokov, čo nás opustil manžel, 

otec, syn, starý otec a brat

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

   Smútiaca rodina.
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František Vážan

„Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, 
no navždy budeš žiť v srdciach tých, 

ktorí ťa veľmi radi mali.“

 Dňa 2.2.2019 si pripomíname smutné 
1. výročie, čo nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec a starý otec

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

   S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. 
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Je všeobecne známe, že bojovať proti niečomu je omnoho jednoduchšie, ako bojovať za niečo. 
Otázkou je však dokedy a či vlastne bojovať treba. Aktuálne sa cieľom atakov politikov, ktorí potre-
bujú prekrývať vlastné zlyhania, stali obchodné reťazce. 

Aby sme sa nechápali zle, nechystám sa tu obhajovať obchodné reťazce. Mojím cieľom je pokúsiť 
sa analyzovať, prečo je pre časť politikov pohodlné, ba priam výhodné, označovať obchodné reťazce 
za príčinu väčšiny našich dlhodobo kumulovaných problémov v poľnohospodárstve a potravinárstve.

Na začiatku si spomeňme, kedy k nám prišli reťazce. Bolo to koncom 90-tych rokov, keď sa uvoľ-
nila obchodná klíma po ére mečiarizmu. V tom období to bolo pozitívne a vítané osvieženie trhu na 
Slovensku a všetci sme ich vítali s otvorenou náručou. Predstavitelia miest ale aj miestni poslanci 
pustili reťazce do centier miest, na lukratívne pozemky. Vďaka týmto podmienkam sa reťazcom po-
darilo vytlačiť mnohé malé obchody, ktoré predávali potraviny od lokálnych výrobcov.

Aj preto reťazce nabrali na sile a ich vyjednávacia pozícia oproti našim potravinárom a poľnohos-
podárom je rádovo vyššia. 

No čo s tým robiť?
Povedzme si otvorene, drvivá väčšina z  nás nakupuje v  týchto reťazcoch. Pretože je pohodlné 

kúpiť mäso na nedeľný obed a prací prášok na jednom mieste. 
Najväčšiu silu máme my - spotrebitelia a zákazníci. Pokiaľ sme možno chybnými rozhodnutiami 

v minulosti pripustili súčasný stav a naši producenti a farmári i preto prišli o potrebnú vyjednávaciu 
silu, my, spotrebitelia ju máme. Stačí zmeniť naše nákupné správanie. Príklady pozitívneho lokál-
patriotizmu máme hneď u našich susedov. Zastúpenie slovenských potravín u nás každoročne klesá 
a aktuálne je to menej ako 40 percent. Naproti tomu podiel národných potravín na pultoch nám prí-
buzným krajinám ako Maďarsko, Poľsko a Česko je omnoho väčší. Loptička je na našej strane. Je len 
a len na nás, či budeme navštevovať tieto reťazce alebo budeme podporo-
vať miestnych mäsiarov, pekárov a tak aj pomáhať lokálnej zamestnanosti. 

Vláda sa rozhodla ísť inou cestou. Zaťažiť reťazce odvodom. To však 
bude mať úplne iný efekt, než podporu domácich producentov. Práve opač-
ný. Reťazce, ktorým sa zvýšia náklady, budú chcieť od dodávateľov naku-
povať ešte za menej. Tých 100 miliónov, ktoré má odvod priniesť, má spra-
vovať neznáma agentúra neznámym spôsobom. Takže hádajte kam pôjdu. 
Našim, rozhodne našim – ale to slovo v ponímaní SNS znamená „spriaznenci 
národniarov“. 

Vrátim sa na začiatok. Nepriateľom nie sú reťazce, ale zlé politické roz-
hodnutia. Zapamätajme si ich.

Miroslav Žiak, 
expert SaS na potravinárstvo, 

poslanec TSK 

Sú obchodné reťazce 
skutočne nepriateľom?
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozcom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 496,90 EUR

Velký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interrié rové 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 8.00-17.00

So 8.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

13
119

00
69
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Tridsiatka významných spisovateľov, 
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej 
ceny, zareagovala na výzvu francúzske-
ho filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby 
rozozvučali výstražné zvony a varovali 
pred rastúcim nebezpečenstvom, ktoré 
ohrozuje Európu. Je to podľa nich pre-
dovšetkým totalitarizmus, populizmus 
a marxizmus. Európsku myšlienku vní-
majú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu 
výzvy vyberáme:

„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozý-
va sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši 
nášho národa“! Znovuobjavme našu 
„stratenú identitu“! Tento program šíria 
populistické sily, ktoré zaplavujú Európu. 
Neberú ohľad na to, že abstraktné pojmy 
ako „duša“ a „identita“ často existujú iba 
v predstavách demagógov. Na Európu 
útočia falošní proroci, ktorí sú opití ne-
návisťou v delíriu z možnosti dostať sa do 
žiary reflektorov... Európa je myšlienka, 
ktorá sa nám pred očami rozpadá.

V tejto zhubnej atmosfére sa v máji 
uskutočnia v Európe parlamentné voľby. 
Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti 
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú 
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu, 
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastro-
fálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. 
Stanú sa triumfom škodcov. Budú po-
tupnou porážkou tých, ktorí ešte stále ve-
ria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho 
a Komenského. Triumfovať bude politika 

pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Vý-
sledkom budú výbuchy xenofóbie a anti-
semitizmu. Hrozí katastrofa...

Preto pozývame pridať sa k novému 
hnutiu. Preto vyzývame k činu v pred-
večer volieb, ktoré odmietame ponechať 
napospas hrobárom európskej myšlien-
ky. Preto nabádame znovu hrdo niesť 
pochodeň Európy, ktorá napriek svojim 
chybám, omylom a občasným aktom 
zbabelosti ostáva majákom pre všetkých 
slobodných mužov a ženy na tejto pla-
néte... Musíme teraz bojovať za myšlien-
ku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju 
pohltí vlna populizmu...“

Signatári: Vassilis Alexakis, Svetla-
na Alexijevic, Anne Applebaum, Jens 
Christian Grøndahl, David Grossman, 
Ágnes Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl 
Kadaré, György Konrád, Milan Kundera, 
Bernard-Henri Lévy, António Lobo An-
tunes, Claudio Magris, Adam Michnik, 
Ian McEwan, Herta Müller, Ludmila Ulic-
ká, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman 
Rushdie, Fernando Savater, Roberto Sa-
viano, Eugenio Scalfari, Simon Schama, 
Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla 
Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llo-
sa, Adam Zagajewski.

Manifest bol uverejnený 25. januára 
2019 vo francúzskych novinách Libéra-
tion. Jeho anglický text, ktorý uverejnili 
noviny Guardian, preložil Štefan Olejník.

Vyzývame hrdo niesť pochodeň 
Európy

» red

Na svojich cestách po Slovensku často 
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík, 
prečo kandidujete na prezidenta?” 

Som chlapec z hôr. Môj otec bol zá-
chranár horskej služby, odvtedy viem, čo 
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako 
školák som vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády a o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské 
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj 
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a 
založil fi rmu, ktorá dnes patrí medzi sve-
tovú špičku. Svojou prácou pomáham le-
károm bojovať proti zákerným chorobám 
- a pomohol som aj nášmu olympioniko-
vi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, 
keď bol krivo obvinený z dopingu.

Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako 
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred 
rokom - no stále tu vládne korupcia, 
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej 
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je 
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní 
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko 
spoločne ubránili proti extrémizmu a 
arogancii moci. 

Súboj o prezidentský palác sa roz-
behol naplno, no čaká nás ešte náročná 
cesta. V marci bude zvolený nový pre-
zident a ja považujem za kľúčové, aby 
to bol človek, ktorý bude stáť na strane 
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších 
a bude otvárať témy kľúčové pre Sloven-
sko: nízke platy, zanedbané nemocnice 

a školy, či vydrancované lesy. Vyspe-
losť každej spoločnosti spoznáme pod-
ľa toho, ako sa dokáže postarať o tých 
najslabších. Nasledujúce prezidentské 
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať 
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na stra-
ne ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.

Uchádzam sa o vašu podporu ako 
nezávislý občiansky kandidát, bez stra-
níckych záväzkov a zákulisných dohôd. 
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský 
úrad neskončil v rukách extrému, alebo 
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou 
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že 
demokratickí voliči by do volieb mali ísť 
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľú-
čová dohoda a spolupráca - nie hlúpe 
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície 
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kam-
pane. 

Kandidujem na prezidenta, aby 
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu 
budúcnosť, pre Slovensko.

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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68PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832    

KOBERCE

VINYL (PVC+LVT)

LAMINÁTOVÉ 

   PODLAHY

ZÁCLONY

TAPETY

€/rolka

6,49

Tapeta Summer Garden

€od9,49
€/m2

4,99
€/m2

3,99

€
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Chrípková sezóna na severnej po-
loguli trvá od októbra do konca 
apríla nasledujúceho roku. Toto 
ochorenie by sme však podľa od-
borníkov nemali podceňovať. Ide o 
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíria-
ce infekčné ochorenie dýchacích 
ciest, ktoré treba vyležať.

Chrípka nie je banálne ochorenie
Chrípka patrí medzi najčastejšie ľud-

ské infekčné ochorenia. Nákaza sa pre-
náša kvapôčkovou infekciou. V niekto-
rých prípadoch môže mať chrípka vážny 
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky 
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, 
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu, 
takže súčasne s vírusovou infekciou, 
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj 
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a 
čelových dutín, nosa, priedušiek a zá-
pal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku zá-
važných komplikácií chrípky sú staršie 
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami 
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické), 
osoby s oslabenou imunitou, tehotné 
ženy a malé deti. Komplikácie často vy-
žadujú hospitalizáciu v nemocnici a u 
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť 
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku 
od prechladnutia?

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných 
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju 
mýli so silným prechladnutím. Chrípka 
má náhly nástup príznakov z plného 
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplo-
tou (38°C). Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – 
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje 
sa suchým a dráždivým kašľom, často 
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi-
nách sa môže prejaviť nádcha a bolesť 
hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, 
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci 
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. 
K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde 
do dvoch až štyroch týždňov od prvých 
príznakov. Ak hovoríme o prechladnutí, 
tak medzi typické príznaky sa radí nád-
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené 
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na 
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z 

plného zdravia triaškou. Prechladnutie 
nie je sprevádzané vysokou teplotou, 
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky 
bežného prechladnutia trvajú kratšie a 
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytu-
jú zriedka.

Chrípku treba vyležať
Liečba chrípky je v kompetencii 

klinických lekárov. Ochorenie by sa v 
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je 
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je 
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníže-
nie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti 
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide 
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči 
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekom-
plikovanom priebehu bežne nepoužíva-
jú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. 
Používajú sa iba ak je chrípka kompli-
kovaná sekundárne bakteriálnou infek-
ciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený 
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na 
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné 
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov 
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho 
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby 
choré osoby obmedzili na najnižšiu 
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas 
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú 
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali pou-
žívať papierové vreckovky jednorazovo, 
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Aká je liečba prechladnutia?
Liečba prechladnutia je podobná 

ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá 
osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí 

zdržiavať sa pár dní v domácom pro-
stredí, piť veľa teplého čaju, minerálky, 
prípadne užívať voľne dostupné lieky, 
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvap-

ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne 
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochore-
nie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplo-
ta sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje, 
odporúča sa kontaktovať svojho ošet-
rujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší 
postup na základe klinického stavu a 
podľa toho, či sa jedná o vírusovú ale-
bo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o 
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia 
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní. 
Pri respiračných ochoreniach spôsobe-
ných baktériami, lekár rozhodne o po-
trebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?
Prameňom pôvodcu chrípky je cho-

rý človek v akútnom štádiu ochore-
nia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom 
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným 
aerosólom vznikajúcim pri kašli a ký-
chaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj 

nepriamo – predmetmi a rukami konta-
minovanými výlučkami horných dýcha-
cích ciest alebo spojovky. Vstupnou brá-
nou sú horné dýchacie cesty a spojovky. 
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie, 
kedy sa od chorého na chrípku môžu 
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní 
od vzniku príznakov u dospelých a do 7 
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť 
je na začiatku ochorenia. Treba mať na 
pamäti, že chrípka môže postihnúť ko-
hokoľvek a závažné problémy súvisiace 
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akom-
koľvek veku. Na imunitu voči chrípke 
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť 
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu 
chrípky a existencia viacerých typov 
chrípkových vírusov. Preto sa nedá 
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť 
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuď-
mi počas sezóny cirkulujú viaceré typy 
vírusov chrípky a imunita voči jednému 
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z 
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína 
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie 
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdra-
votníckej organizácie. Očkovanie sa od-
porúča najmä ľudom vo vysokom riziku 
vzniku závažných komplikácií chrípky, 
je potrebné ho absolvovať v priebehu 
októbra a novembra, aby sa dostatočne 
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hra-
dia všetky zdravotné poisťovne, stačí 
navštíviť svojho všeobecného lekára.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie Úradu verejného 

zdravotníctva SR,  Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať

Vírus chrípky preži-
je aj dva dni

Vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na 
hladkých povrchoch je to dokonca 24 
až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty 
je umývanie rúk jednou zo základ-
ných foriem prevencie chrípky. Dôle-
žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté 
v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky 
je dôležité navlhčiť teplou vodou, po-
riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne 
opláchnuť. Celá procedúra by mala tr-

vať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému 
čisteniu rúk treba podľa odborníkov 
pristupovať zodpovedne a nevynechať 
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor 
medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú 
utierku alebo čistý uterák. Ruky je 
vhodné umývať bez prsteňov, náram-
kov či hodiniek. Ak nie je dostupná 
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť 
dezinfekčný prostriedok na alkoholo-
vej báze. Celá procedúra by mala trvať 
20 až 30 sekúnd.

Chrípku by sme nemali podceňovať.                                                    foto zdroj pixabay

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.skzauJalo nás

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.                         foto zdroj: guvo 59 pixabay
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Uzávierka 
ďaľšieho čísla je 

6.2.2019

prievidzsko@regionpress.sk

Inzerát, ktorý predáva

Chrípková sezóna na severnej po-
loguli trvá od októbra do konca 
apríla nasledujúceho roku. Toto 
ochorenie by sme však podľa od-
borníkov nemali podceňovať. Ide o 
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíria-
ce infekčné ochorenie dýchacích 
ciest, ktoré treba vyležať.

Chrípka nie je banálne ochorenie
Chrípka patrí medzi najčastejšie ľud-

ské infekčné ochorenia. Nákaza sa pre-
náša kvapôčkovou infekciou. V niekto-
rých prípadoch môže mať chrípka vážny 
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky 
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, 
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu, 
takže súčasne s vírusovou infekciou, 
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj 
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a 
čelových dutín, nosa, priedušiek a zá-
pal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku zá-
važných komplikácií chrípky sú staršie 
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami 
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické), 
osoby s oslabenou imunitou, tehotné 
ženy a malé deti. Komplikácie často vy-
žadujú hospitalizáciu v nemocnici a u 
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť 
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku 
od prechladnutia?

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných 
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju 
mýli so silným prechladnutím. Chrípka 
má náhly nástup príznakov z plného 
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplo-
tou (38°C). Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – 
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje 
sa suchým a dráždivým kašľom, často 
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi-
nách sa môže prejaviť nádcha a bolesť 
hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, 
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci 
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. 
K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde 
do dvoch až štyroch týždňov od prvých 
príznakov. Ak hovoríme o prechladnutí, 
tak medzi typické príznaky sa radí nád-
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené 
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na 
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z 

plného zdravia triaškou. Prechladnutie 
nie je sprevádzané vysokou teplotou, 
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky 
bežného prechladnutia trvajú kratšie a 
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytu-
jú zriedka.

Chrípku treba vyležať
Liečba chrípky je v kompetencii 

klinických lekárov. Ochorenie by sa v 
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je 
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je 
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníže-
nie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti 
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide 
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči 
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekom-
plikovanom priebehu bežne nepoužíva-
jú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. 
Používajú sa iba ak je chrípka kompli-
kovaná sekundárne bakteriálnou infek-
ciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený 
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na 
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné 
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov 
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho 
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby 
choré osoby obmedzili na najnižšiu 
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas 
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú 
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali pou-
žívať papierové vreckovky jednorazovo, 
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Aká je liečba prechladnutia?
Liečba prechladnutia je podobná 

ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá 
osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí 

zdržiavať sa pár dní v domácom pro-
stredí, piť veľa teplého čaju, minerálky, 
prípadne užívať voľne dostupné lieky, 
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvap-

ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne 
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochore-
nie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplo-
ta sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje, 
odporúča sa kontaktovať svojho ošet-
rujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší 
postup na základe klinického stavu a 
podľa toho, či sa jedná o vírusovú ale-
bo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o 
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia 
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní. 
Pri respiračných ochoreniach spôsobe-
ných baktériami, lekár rozhodne o po-
trebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?
Prameňom pôvodcu chrípky je cho-

rý človek v akútnom štádiu ochore-
nia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom 
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným 
aerosólom vznikajúcim pri kašli a ký-
chaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj 

nepriamo – predmetmi a rukami konta-
minovanými výlučkami horných dýcha-
cích ciest alebo spojovky. Vstupnou brá-
nou sú horné dýchacie cesty a spojovky. 
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie, 
kedy sa od chorého na chrípku môžu 
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní 
od vzniku príznakov u dospelých a do 7 
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť 
je na začiatku ochorenia. Treba mať na 
pamäti, že chrípka môže postihnúť ko-
hokoľvek a závažné problémy súvisiace 
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akom-
koľvek veku. Na imunitu voči chrípke 
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť 
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu 
chrípky a existencia viacerých typov 
chrípkových vírusov. Preto sa nedá 
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť 
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuď-
mi počas sezóny cirkulujú viaceré typy 
vírusov chrípky a imunita voči jednému 
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z 
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína 
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie 
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdra-
votníckej organizácie. Očkovanie sa od-
porúča najmä ľudom vo vysokom riziku 
vzniku závažných komplikácií chrípky, 
je potrebné ho absolvovať v priebehu 
októbra a novembra, aby sa dostatočne 
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hra-
dia všetky zdravotné poisťovne, stačí 
navštíviť svojho všeobecného lekára.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie Úradu verejného 

zdravotníctva SR,  Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať

Vírus chrípky preži-
je aj dva dni

Vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na 
hladkých povrchoch je to dokonca 24 
až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty 
je umývanie rúk jednou zo základ-
ných foriem prevencie chrípky. Dôle-
žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté 
v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky 
je dôležité navlhčiť teplou vodou, po-
riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne 
opláchnuť. Celá procedúra by mala tr-

vať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému 
čisteniu rúk treba podľa odborníkov 
pristupovať zodpovedne a nevynechať 
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor 
medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú 
utierku alebo čistý uterák. Ruky je 
vhodné umývať bez prsteňov, náram-
kov či hodiniek. Ak nie je dostupná 
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť 
dezinfekčný prostriedok na alkoholo-
vej báze. Celá procedúra by mala trvať 
20 až 30 sekúnd.

Chrípku by sme nemali podceňovať.                                                    foto zdroj pixabay

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.                         foto zdroj: guvo 59 pixabay

Spojovací materiál KOVOMK
Ponúkame široký sortiment spojovacieho a kotviaceho materiálu. 

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7:00-17:00

Sobota 7:00-12:00

Moštenická ulica 2980/4A 
(za ČS Slovnaft - výpadovka smer Sebedražie), Prievidza

Kontakt: 0917 349 716
spojovacimaterial@kovomk.sk 72
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Fašiangy i pôst budú v pravnianskej 
doline patriť Zimným slávnostiam 
Hornonitria  

Nitrianske Pravno 23. januára 
(TASR)- Fašiangy i časť pôstneho ob-
dobia bude v pravnianskej doline patriť 
Zimným slávnostiam Hornonitria. Už 
15. ročník tradičného cyklu podujatí, 
ktorý je venovaný ľudovej kultúre, budú 
hostiť obce pravnianskej doliny v okrese 
Prievidza od 2. februára do 23. marca.

Cieľom projektu, ktorý spája do 
jedného celku sedem tematicky príbuz-
ných podujatí, je nielen doplnenie po-
nuky kvalitnej kultúry pre obyvateľov a 
návštevníkov obcí pravnianskej doliny, 
ale i mapovanie, zachovávanie a šírenie 
ľudovej kultúry ako nášho cenného de-
dičstva po predkoch.

Zimné slávnosti Hornonitria otvoria 
2. februára v Nitrianskom Pravne, sú-
časťou bude i vernisáž výstavy „Očarení 
odkazom predkov“. Ľudovo-umelecké 
výrobky Kamila Znamenáka a Mila-
na Bolfika si návštevníci na miestnom 
obecnom úrade budú môcť pozrieť do 
konca februára.

Jarmok tradičnej ľudovej tvorby pod 
názvom Majstri pravnianskej doliny za-
víta do Tužiny 9. februára, na folkloristu 
Jozefa Strečanského budú môcť náv-
števníci spomínať na jeho pamätnici 16. 
februára v kultúrnom dome v Poluvsí. 
Súčasťou podujatia bude i súťaž nepro-
fesionálnych inštrumentalistov, ako 
hosť sa predstaví Ľudová hudba Furma-
ni z Nitry.

Program detských folklórnych sú-
borov obcí pravnianskej doliny zavíta 
24. februára do kultúrneho domu v Po-
rube a programy speváckych skupín 
spolkov Karpatských Nemcov obcí 
pravnianskej doliny 2. marca do kultúr-
neho domu v Kľačne. Zimné slávnosti 
Hornonitria zavŕši 23. marca v Kostole 
Povýšenia sv. Kríža vo Chvojnici pásmo 
pašiových spevov v podaní Speváckeho 
zboru sv. Jakuba z Tužiny pod názvom  
Pre hriechy sveta umučený.

Podujatie pripravili RKC v Prie-
vidzi, Občianske združenie Hornonitrie 
a obce pravnianskej doliny. Projekt pod-
poril z verejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia.

Spravodajstvo

» ta sr

Bojnice: Mesto obnoví príspevok pri 
narodení dieťaťa 

Bojnice 23. januára (TASR)- Mesto 
Bojnice obnoví vyplácanie príspevku pri 
narodení dieťaťa. Schválilo už aj miestnu 
normu, ktorá upravuje podmienky vy-
plácania príspevku, do platnosti vstúpi-
la tento mesiac.

„Dôvod bol jednoduchý, v okolitých 
mestách, dedinách a mestách po Sloven-
sku je toto už, dá sa povedať, pravidlom. 
My sme nemali takúto finančnú podporu 
pre mladé rodiny. Zhodli sme sa na tom, 
že je to akési gesto pozornosti voči ob-
čanom a istým spôsobom by sme chceli 
aj motivovať ľudí, ktorí žijú u nás, ale 
nemajú tu trvalý pobyt, aby sa naň pri-
hlásili a zase recipročne sa to vráti mestu 
vo výške podielových daní,“ spomenul 
predkladateľ návrhu a bojnický mestský 
poslanec Maroš Greschner. Ten zároveň 
podľa svojich slov predpokladá, že mesto 
bude príspevok do budúcna zvyšovať.

Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) však podľa Greschnera mohlo byť 
schválené už minulý rok, nakoľko išlo o 
aktivitu poslancov z predchádzajúceho 

volebného obdobia. „Mestský úrad ne-
pripravil materiál tak, aby mohlo byť toto 
VZN schválené,“ zdôvodnil.

„Na základe poslaneckého návrhu 
pripravil mestský úrad návrh VZN o prí-
spevku pri narodení dieťaťa. Toto VZN ne-
bolo jednoduché pripraviť, pretože v po-
slaneckom návrhu nebolo zadefinované, 
že to má byť práve VZN. Hľadali sme preto 
viaceré možnosti, aby to bolo v súlade so 
zákonom,“ reagoval prednosta Mestské-
ho úradu v Bojniciach Daniel Palacka.

Pri narodení bude mesto poskytovať 
jednorazový príspevok vo výške 100 eur 
rodičom dieťaťa za podmienky, že dieťa 
bude mať trvalý pobyt v Bojniciach alebo 
minimálne jeden z rodičov alebo osoba, 
ktorej bolo dieťa zverené do starostlivos-
ti, bude mať taktiež trvalý pobyt v meste 
Bojnice. Dieťa sa tiež podľa návrhu musí 
dožiť minimálne 28 dní. Ďalšou z pod-
mienok je, že osoba, teda poberateľ prí-
spevku, nesmie mať žiadne dlžoby voči 
mestu. Podľa odhadu radnice sa obyva-
teľom Bojníc ročne narodí približne 40 
detí. 

Bojnice: Valentín na zámku bude spo-
jením lásky, krásy a umenia  

 Bojnice 23. januára (TASR)- Tohtoročný 
Valentín na Bojnickom zámku bude spo-
jením lásky, krásy a umenia. Prehliadky 
na jednom z najromantickejších miest na 
Slovensku budú môcť návštevníci absol-
vovať 14. februára a potom od 15. do 17. 
februára, informovala Petra Gordíková, 
vedúca oddelenia múzejnej komuniká-
cie, marketingu a služieb návštevníkom 
Slovenského národného múzea - Múzea 
Bojnice.

„V expozícii Bojnického zámku pri-
budnú zbierkové predmety ukrývajúce 
romantické príbehy. Lektori odetí v dobo-
vých kostýmoch ozrejmia tajomstvá jed-

notlivých umeleckých diel, porozprávajú 
o rôznych podobách lásky grófa Pálffyho 
a poodhalia minulosť zámku,“ priblížila 
Gordíková. Súčasťou prehliadkovej trasy 
budú podľa nej aj nové priestory galérie a 
glyptotéky.

„Vo štvrtok 14. februára sa uskutočnia 
špeciálne valentínske večerné prehliadky 
doplnené o hostí z dávnej minulosti. Za-
čnú sa o 18.00 h a v 15-minútových inter-
valoch budú pokračovať až do 20.00 h. Od 
piatku 15. do nedele 17. februára budú va-
lentínske prehliadky prepojené s rozprá-
vaním o zbierkových predmetoch súvisia-
cich s láskou. Záujemcovia ich budú môcť 
navštíviť počas otváracích hodín múzea 
od 10.00 h do 15.00 h,“ dodala Gordíková.

Spravodajstvo

» ta sr

Handlová: V meste začali so samostat-
ným triedením tetrapakov  

Handlová 19. januára (TASR)- V Han-
dlovej začali v januári s triedením tetrapa-
kov. Obyvateľom rodinných domov v tejto 
súvislosti zabezpečila radnica s mestskou 
spoločnosťou i oranžové obaly, kam majú 
tento druh odpadu odhodiť. Informovala o 
tom hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.

Zber tetrapakov tak v Handlovej po no-
vom zabezpečujú samostatne vo vreci oran-
žovej farby, nie ako súčasť odpadu v žltých 
vreciach na plasty, ako to bolo doteraz. „V 
decembri 2018 dostali obyvatelia rodinných 

domov dve vrecia oranžovej farby, na prvé 
dva zbery v roku, do ktorých tieto obaly pat-
ria. Zber týchto vriec bude Hater Handlová 
zabezpečovať v rovnakom termíne ako žl-
tých vriec s vytriedeným plastom,“ uviedla 
Paulínyová.

Samospráva baníckeho mesta v tejto 
súvislosti upozornila, že do oranžového 
vreca patria opláchnuté nápojové kartóny 
od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, 
ovocných štiav a iné kartónové obaly. Oby-
vatelia tam, naopak, nemôžu vyhadzovať 
kartóny na vajcia a jednovrstvové papiero-
vé obaly.

Polícia: Policajný pes vystopoval dvoch 
vlamačov do pohostinstva v Lazanoch  

 Lazany 23. januára (TASR)- Obvineniu z 
prečinu krádeže v štádiu pokusu a spácha-
ného formou spolupáchateľstva čelí 21-roč-
ný a 19-ročný muž z okresu Šaľa. V utorok 
(22.1.) pred 2.00 h sa vlámali do pohostin-
stva v Lazanoch v okrese Prievidza, infor-
movala v stredu TASR trenčianska krajská 
policajná hovorkyňa Elena Antalová.

„Muži sa pokúšali odcudziť peniaze, 
avšak žiadne nenašli. Potom z pohostinstva 
ušli. Krátko na to na miesto prišli policajti 
z Obvodného oddelenia Nitrianske Pravno. 
Keď zbadali stopy vlámania, tak privolali 
psovoda aj kriminalistického technika,“ 
uviedla Antalová.

Psovod Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru z Prievidze Miroslav Hujo spolu 
so psom Trewisom - vycvičeným na pacho-
vé práce podľa nej začal sledovať pachovú 

stopu, ktorú zachytil, prešiel cez potok. „Po 
takmer 1,5 kilometri od miesta vlámania 
psovod so psom našli dve osoby, ktoré sa už 
ohrievali pri ohníku. Pes Trewis ich označil 
vyštekaním,“ doplnila.

Osoby v krátkom čase polícia stotož-
nila, išlo o obvinených mužov. Následne 
ich policajti obmedzili na osobnej slobode, 
eskortovali ich na miesto činu a potom k vy-
konaniu všetkých potrebných procesných 
úkonov. Poškodenému vznikla škoda 62 
eur, nakoľko v pohostinstve nemal žiadnu 
finančnú hotovosť.  „Starší z dvojice bol v 
predchádzajúcich 24 mesiacoch Trestným 
rozkazom Okresného súdu v Galante od-
súdený za krádež. Mladší z dvojice bol za 
priestupok proti majetku postihnutý blo-
kovou pokutou. Za uvedený skutok zákon 
ukladá trest šesť mesiacov až tri roky,“ do-
dala Antalová. 



PD19-05 strana- 15

15
mesto Prievidza

13
119

00
65

Dotácia pre knižnicu Mikuláša Mišíka

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Mestská knižnica Mikuláša Miší-
ka v  KaSS v  Prievidzi v  roku 2018  
získala dotáciu  vo výške 1.808,04,- 
€ na obnovu  knižného fondu.

Vďaka projektu „Tvoja knižnica 
– tvoj svet“, ktorý bol podporený 
z verejných zdrojov Fondu na pod-
poru umenia sa podarilo rozšíriť 
knižný fond o 223 kníh.

Viac ako 15 % všetkých zakúpe-
ných kníh sú knihy vydané s finanč-
nou podporou Fondu na podporu 
umenia. Knižný fond bol obohatený 

o  množstvo noviniek pre všetky ve-
kové kategórie. Zakúpené boli napr.  
rozprávkové príbehy pre najmenšie 
deti, knihy s veľkými písmenkami pre 
prváčikov, rôzne povesti, rozprávky, 
poéziu, ale aj dnes tak obľúbenú fanta-
sy literatúru. Knižničný fond sa dopl-
nil taktiež o náučnú literatúru a belet-
riu pre dospelých čitateľov.

Cieľom knižnice M. Mišíka je 
ponúknuť čitateľom kvalitnú lite-
ratúru a  zároveň zvýšiť ich záujem 
o navštevovanie knižnice.

Výberové konanie - Riaditeľ/ka ZŠ

Oznam: Hlasovací preukaz pre voličov s trvalým pobytom v meste Prievidza

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa ZŠ podľa vyhl. MŠ SR č. 

437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov

b) prvá atestácia podľa § 27 ods.5 alebo § 61 ods. 7 zák. č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov

c) najmenej 5 rokov  priamej pedagogickej činnosti
d) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZŠ (max. 3 strany)
e) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto

Zoznam požadovaných  dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
c) potvrdenie o priamej pedagogickej činnosti

d) profesijný životopis
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) návrh koncepcie rozvoja ZŠ  (max. 3 strany)
g) súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového konania v zmysle § 

11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov    zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní  je potrebné zaslať spolu s požadova-
nými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu: Mesto Prievidza, 
Nám. slobody č. 14, odbor školstva a  starostlivosti o  občana, 971 01 
Prievidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom: „Neotvárať – vý-
berové konanie č. 1/2019“. Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výbero-
vom konaní je  21.2. 2019, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, 
miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada 
školy pri ZŠ.

Volič, ktorý v deň konania pre-
zidentských volieb nebude môcť 
voliť v  mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, 
v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať mesto 
Prievidza o vydanie hlasovacieho 
preukazu.

Mesto Prievidza vydá voličovi 
hlasovací preukaz len na ten deň 
konania volieb prezidenta Sloven-
skej republiky, ktorý volič  uviedol 
vo svojej žiadosti. Volič môže 
požiadať mesto Prievidza o  vy-
danie hlasovacieho preukazu na 
prvé i druhé kolo volieb prezidenta 
Slovenskej republiky súčasne. Tá-
to požiadavka musí byť zo žiadosti 
voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu: 

1) osobne, najneskôr posledný 
pracovný deň predo dňom konania 
volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; (pre 
druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) do 12.00 hod v ohlasovni po-
bytov, prízemie MsÚ, budova A, kan-
celária č. 23. Hlasovací preukaz mu 
bude vydaný bezodkladne,

2) v  listinnej forme tak, aby 
žiadosť o  vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená mestu 
Prievidza najneskôr 25.2. 2019;  (pre 
druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 
2019),

3) elektronicky tak, aby žiadosť 
o  vydanie hlasovacieho preuka-
zu bola doručená mestu Prievidza 
najneskôr 25. 2. 2019;  (pre druhé 
kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).  na 
e-mailové  adresy: jana.apolenova@
prievidza.sk darina.gatialova@
prievidza.sk, 

Žiadosť musí obsahovať tieto 
údaje o voličovi:

-meno a priezvisko, 
-rodné číslo, 
-štátnu príslušnosť,
-adresu trvalého pobytu 

(Prievidza, ulica, číslo domu), 
-korešpondenčnú adresu, na 

ktorú obec doručí hlasovací preukaz 
(ak je odlišná od adresy trvalého po-
bytu),

4) prostredníctvom osoby spl-
nomocnenej žiadateľom možno 
požiadať o  vydanie hlasovacieho 
preukazu najneskôr 15. 3. 2019 do 
12.00 hod.(pre druhé kolo volieb 
najneskôr 29. 3. 2019 do 12.00 hod.) 
v ohlasovni pobytov, prízemie MsÚ, 
budova A, kancelária č. 23.. 

Žiadosť musí obsahovať tieto 
údaje o voličovi:

-meno a priezvisko, 

-rodné číslo, 
-štátnu príslušnosť, 
-adresu trvalého pobytu 

(Prievidza, ulica, číslo domu).

Mesto Prievidza zašle hlasovací 
preukaz na adresu uvedenú v žiados-
ti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“. Ak volič v písomnej 
žiadosti alebo elektronickej žiadosti 
uvedie, že hlasovací preukaz prevez-
me iná osoba, musí v žiadosti uviesť 
jej meno, priezvisko a číslo občian-
skeho preukazu. Podpis voliča na 
žiadosti nemusí byť úradne osved-
čený. Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svo-
jím podpisom. Volič, ktorému bol vy-
daný hlasovací preukaz, môže voliť 
aj vo volebnej miestnosti príslušnej 
podľa miesta jeho trvalého pobytu, 
avšak len s hlasovacím preukazom.

Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie 

(VK) na vymenovanie riaditeľa  základnej školy.

VK č. 1/2019 na miesto riaditeľa ZŠ Rastislavova ul. 416/4 v Prievidzi,  971 01 Prievidza.

platená inzercia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
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16
editoriál / služby

Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku
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ROZVOZ 
a PREDAJ 

UHLIA 
a BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    

T: 0949 898 042
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PREDAJ PALIVOVÉHO 
DREVA

TVRDÉ, MÄKKÉ - ručne štiepané
( bez odpadu)

PREDAJ BRIKIET RUF 10kg/1,90€

Tel: 0907 429 904

+421 918 607 897

+421 917 650 018

Firma REMIREL s.r.o., CZ

- VODIČ VZV -

- OPERÁTOR VÝROBY -

- PRACOVNÍKOV 

DO PLASTOVEJ VÝROBY -

VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

Práca v Českej republike 
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