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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET
Super cena

Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

DAWE – Betón spol.s.r.o.
Doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí od spoločnosti

CRH (Slovensko) a.s., prevádzka Prievidza, Košovská cesta 25.

Čerpadlo Pumík – rameno 28m, bubon 5m3

Autodomiešavač objem 7m3.
Kontakt doprava: 

0918 116 821, 0905 158 820, 0902 238 111
www.dawebeton.sk 72
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.szm.com
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

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

T: 0905 702 189

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
  

 

 

T: 0907 429 904

BUK, DUB - S DOVOZOM
ručne štiepané bez odpadu

dĺžky 25, 30, 33 ,40, 50 cm 
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redakčné slovo / 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

 

PRIEVIDZSKO

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových 
priestorov od 1.9.2019 do 30.6.2020.  lde o priestor škol-
ského bufetu o výmere 10 m2. Cenové ponuky je potrebné 
doručiť v listinnej podobe do 19.8.2019 do 9.00 hod. na 
adresu školy: 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, 
Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza

Ďalšie podmienky a  podrobnosti súťaže sú zverejnené na 
webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke „o škole“ – 
„zverejňovanie dokumentov“ – „súťaže“ a  na úradnej tabuli 
a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho  kraja.)

GYMNÁZIUM  
VAVRINCA  BENEDIKTA 

NEDOŽERSKÉHO 
MATICE  SLOVENSKEJ 16, 971 01  PRIEVIDZA
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Otázka: Dobrý deň, môj syn bol 
neodkladným rozhodnutím zve-
rený otcovi do skončenia rozvodu. 
Otec si vymedzuje právo a sám mi 
určil, koľko krát do týždňa sa mô-
žem stretnúť s malým. Má na to 
právo, ja sa chcem s mojim synom 
stretávať viac.

Odpoveď: Dobrý deň, ak sa otec 
dieťaťa obrátil na súd s tým, aby 
vydal neodkladné opatrenie o zverení maloletého do 
svojej starostlivosti, potom súd mohol rozhodnúť len 
podľa podaného návrhu. Podstatné teda je, ako bol 
návrh otca formulovaný a ako vo veci súd rozhodol. 
Jedná sa o dočasné rozhodnutie na čas do právoplat-
ného skončenia konania o rozvod manželstva a teda 
nejedná sa o konečné rozhodnutie. Je v právomoci 
otca, aby nateraz určil, kedy sa budete s maloletým 
stretávať. Proti uzneseniu súdu máte možnosť podať 
odvolanie, prípadne podať návrh na súd na začatie 
konania o úpravu rodičovských práv a povinností k 
maloletým deťom na čas do rozvodu 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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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym normám. 

Žiaľ, u nás už aj amorálnosti, 
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom 
okrádať – ako inak – vždy tých slabších 
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom 
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na 
nakradnuté. Nepoctivo získané, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa živnostníka, veď je to iba 
živnostník a takých čaká v rade na to, 
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry 
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba, 
veď patrím medzi „našich“ a kto mi do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú dovolenku, nadšene súhlasia, 
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu, 
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a 
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z 
investície neuvidí ani euro.

Folklórna bezcharakternosť. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? Na ilúziách o cti a morálke? Či o 
priateľstve a láske? Tak sa pripravte, 
čoskoro ste na rade.

Ak nepoviete rázne nie. 
Ak sa tomu spolu nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.
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IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

72
119

01
82

 

PÁLENICA        KARPATY 

T: 0911 520 675
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J + B
PONÚKAME 

STAVEBNÉ PRÁCE
obklad, dlažba, sadrokartón, 
maľovanie, podlahy, omietky,

KOMPLETNÉ STAVBY NA KĽÚČ
BEZKONKURENČNÉ CENY!

T: 0940 214 847, 0910 706 467 72
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226

e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

prevádzka:
košovská cesta 28, bývalý areál Prima zdroj

971 01 Prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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KVETINÁRSTVO
najbližšia predajňa pri cintoríne v Prievidzi, 

Mariánska 39

UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ ŤAŽKÉ VENCE, 
KAHANCE, KYTICE atď Z MESTA,

NAKÚPTE POHODLNE U NÁS!
info: 0905 649 969
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(1. časť)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

TLC diéta je určená nielen ľuďom 
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je 
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skrat-
ka pochádza z anglického Therapeutic 
Lifestyle Changes, znamená  liečebné 
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá 
americkým Národným ústavom zdra-
via v  roku 2001 v rámci Národného 
cholesterolového edukačného progra-
mu a  vyvolala ohlas u  kardiológov aj 
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto 
medzi všetkými posudzovanými diéta-
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do-
konca obsadila druhú priečku.

3 hlavné zásady o zložení tukov v stra-
ve na zníženie hladiny cholesterolu:

maximálne 7 percent nasýtených 
    tukov

nenasýtené tuky predstavujú  25 – 35 
percent energie

Celkový denný príjem energie 
podľa požadovaného cieľa: 

úprava hladiny cholesterolu: muži 

2  500 kilokalórií (kcal), čo je 10  500 
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda 
7 560 kJ

úprava cholesterolu a hmotnosti: 
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200 
kcal, čo predstavuje 5040 kJ 

Pri diéte treba sledovať prijatú 
energiu potravou, prepočítavať kalo-
rické tabuľky, zloženie potravín. Je to 
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne 
potrebné, ak si niekto chce upraviť 
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho 
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou 
správou je, že takto získané vedomos-
ti spôsobia, že nebude človek tápať či 
a  prečo je dané jedlo povolené, alebo 
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé 
a  ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú 
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú 
rátať, môžu si skladbu 
stravy vyskladať podľa 
odporučených porcií 
a ich veľkosti.

O základných prin-
cípoch diéty si po-
vieme nabudúce.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

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

metabolizmu a výživy
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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auto-moto/predaj 1
» Predám Škodu Felíciu GLX 
r.v.1997. Motor vo výbornom 
stave. T: 0903 791 151

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely DOHODA ISTÁ. T: 
0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 2izb. 
byt v Pd, aj dlhodobo, ih-
neď. T: 0919 202 721
» Prenajmem dlhodobo 2 
izbový, prerobený, zariade-
ný byt v Prievidzi - Sever od 
01.09.2019 Cena 450,-Eur/
mes., 0911477801

domy/predaj 5
» Predám starší RD v šir-
šom centre PRIEVIDZE 5+1, 
11á pozemok, všetky IS 
cena 130 000 € Tel. 0903 
987 831

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Prenajmem dlhodobo 
garáž v Prievidzi - Sever 
- Nad Terasami. Garáž je 
ako nová. Voľná ihneď. 
Cena 75,-Eur / mes. T: 0911 
477 801

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 
0908 532 682
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991

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 prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Nie idem pri 
bránku, ale idem k bránke.

Slovenčina naša
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PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA
rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.
Informácie o cenách nájdete na web stránke 

dopravex.sk, e-mail: dopravex@dopravex.sk
Informácie dopravy naceníme po tel. dohovore 

0905 406 261, 0917 399 777
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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Na  Úrady práce na  celom Slovensku 
denne prichádzajú uchádzači o prácu. 
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v  minulosti. Niet 
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes 
nájdete pracovné činnosti o akých sa 
vám prednedávnom ani nesnívalo. 
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci 
v banke alebo pre banku skreslenú 
predstavu. Netušia, že možno práve 
oni budú pre ňu prínosom. Banka 
predsa nie sú len čísla. Pracovník 
tejto fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve 
ľuďom s  trpkým osudom môžeme pomôcť. 
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj 
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu 
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili. 
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.

Aký talent máte na  mysli? A  kto sa teda 
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že 
banka nie je len o  číslach. Predstavte nám 
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate. 
Na  začiatku vám položím niekoľko otázok. 
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka 
nemu ste doma rýchlejšie,  ale nie je taxikár? 
Mení bývanie na  domov, ale nie je archi-
tekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je 
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom nájsť cestu k  vysnívanému 
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie. 

Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať 
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným zástupcom a je to len jedno z miest, kde 
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu 
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek, 
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame 
však, aby bol  v kancelárii vždy aspoň jeden 
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie 
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa 
v nej  môže zastaviť aj bez predchádzajúceho 
dohovoru. 

Každého bude zaujímať aj fi nančné ohodno-
tenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú 
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu 
za prácu. Takže ten, kto chce a bude praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových 
kolegov podrobne uvedieme do problematiky 
a tí skúsenejší  sa s nimi radi podelia o svoje 
poznatky. Majú možnosť získať výhodné úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka. 
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave 

Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú, 
no  zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života, 

môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne 
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný 

štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame  s Ing. Kamilom Timurom 
z Prvej stavebnej sporiteľne.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12
» Predám detskú posteľ v 
super stave, rozmer 90 x 
200 cm, s bočnicami, aby 
malé dieťa nespadlo z po-
stele, s led podsvietením a 
matracom grátis! Posteľ sa 
dá rozložiť pre transport.T: 
0908 595 145 Cena 150€.

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 39 roč. žena hľadá muža 
na trvalo vážne. T: 0951 
232 120
» 43-ročný,174 cm hľadá 
priateľku na vážny vzťah. 
SMS: 0908 413 536
» Hľadám si priateľa do 
65 rokov, vyššej postavy. 
Mám 63 rokov, plnoštíhla T 
0949 686 356

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

08 STAVBA    

72
119

02
04

 

PALIVOVÉ DREVO 
BUKOVÉ - ŠTIEPANÉ

ukladané/sypané
Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496

Nie neni, ale nie 
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

Slovenčina naša
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„S hlbokou úctou a nesmiernym žiaľom v srdci 
si pripomíname tých, čo sme tak veľmi milovali.“

29. 07. 2019 4. výročie

 
Smútiaca rodina

pána Ing. Rudolfa Kiačeka.

pani Milady Kiačekovej

a 04.08. 2019 1. výročie

Marcel Vážan.

„Sú chvíle, ktoré veľmi ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“

 Dňa  6. augusta 2019 si pripomíname 
smutných 5 rokov, keď nás navždy 

opustil náš drahý syn, otec, starký a brat

 Navždy zostaneš v našich srdciach.

  

72
119

02
12

Zmluva o budúcej zmluve je primárne 
upravená vo všeobecnej časti  Občian-
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné 
strany písomne zaviažu, že do dohodnu-
tej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už 
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej 
podstatných náležitostiach. Podstatnými 
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú 
písomná forma (inak by to spôsobilo ab-
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, 
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť 
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, 
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby 
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú-
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, 
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.  

Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo 
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu-
je, že ak vo svojej prvej časti neustanovu-
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne 
vzťahy ním neupravené všeobecné usta-
novenia OZ. V  tomto prípade hovoríme 
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti 
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP 
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa 
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na 
to aby došlo k platnému založeniu pracov-
ného pomeru, obsahom takejto dohody 
musia byť podstatné obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplý-
va, že každá zmluva, ktorá má zakladať 
pracovný pomer, musí obsahovať podstat-
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu 

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú 
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer za-
kladá zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. 

Pracovnou zmluvou je možné založiť 
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. 
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým ča-
sovým predstihom pred vznikom pracov-
ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádza-
jú predzmluvné typy, akým je napríklad 
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve. 
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu-
vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka 
strednej odbornej školy alebo odborného 
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď 
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ 
a  žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej 
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude 
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vyko-
naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky 
alebo absolventskej skúšky prijme do 
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 
sa stane zamestnávateľovým zamestnan-
com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné 
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zá-
stupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
v pracovnom práve

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
72
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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  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ AKCIA
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Nie som rád za výhru, ale 
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

Slovenčina naša
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(1. časť)

V spravodajstve RTVS som si vypo-
čul, že sa nevenujeme kritickému 
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo 
sa to na základe prieskumu. 

Na prieskumy o školstve sa pozerám 
negatívne: nikdy ničomu nepomohli, 
no sú traumatizujúce, keďže na základe 
nich sa robia  necitlivé zásahy do vyu-
čovania, len aby sme neboli na nižších 
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá 
nekriticky naletia štatistikám a máme 
senzáciu dehonestujúcu školy.  

Už skôr som upozornil na dôležitosť 
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú 
niektorí učitelia spoznávajú na ojedine-
lých kurzoch alebo si ju študujú v lite-
ratúre, ktorej nie je dostatok. Napriek 
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzi-
tým vznikli učebnice, ani tie neobsahu-
jú didakticky spracovanú batériu úloh 
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v ru-
kách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez 
centrálnej metodickej pomoci.

Predstavme si, že nejaký nadšený 
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málo-
kedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí 
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí 
na dlhodobo neodstrániteľný prob-
lém: štátny vzdelávací program a 
testovania. Učitelia sú povinní napl-
niť obsah vyučovania často zbytočný-
mi a prežitými témami, inak porušia 
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší 

výsledok v testovaniach, aby nemali 
problémy s vedením školy alebo so zria-
ďovateľom. (Testy neobsahujú položky 
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre 
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia 
priestor, nemôžu tak pracovať pravi-
delne. Lebo by museli vynechať štátom 
predpísané témy, nehovoriac o povin-
nosti skúšania, práce s integrovanými 
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania 
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať 
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené. 

Iba laik neznalý školstva a nekri-
ticky mysliaci môže konštatovať, že uči-
telia ignorujú vyučovanie KM. Pravda, 
nevenujú sa mu v takej miere, ako si 
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu ne-
vôle alebo nevedomosti. Napokon ku 
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká  
škola je o vede, študenti sú vycvičení 
kritickými rozbormi prameňov. Prob-
lém je v štátnych vzdelávacích progra-
moch, ktoré dlhodobo vracajú školy k 
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu 
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku 
klasickému monologickému vyučova-
niu, ku konvergentnému mysleniu vy-
žadovanému testami. 

Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej 
a skúsenostne podloženej zmene, náj-
du sa opäť dôvody zhadzovania viny na 
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“ 
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú 
archaickosť učebných tém.

Kriticky o kritickom myslení

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
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MERKURY BROKER, s.r.o.
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Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA
Kontakt

Adresa: Hviezdoslavova 10/1, 972 71 NOVÁKY
Recepcia: + 421 918 961 208, Web: www.ncvp.sk
Facebook: Národné centrum vodného póla

Instagram: @narodne_centrum_vodneho_polaOtvorené od pondelka do nedele, celoročne, 
aj keď slnko na oblohe nie je.

NOVINKA AREÁLU 
- DETSKÉ IHRISKO

Donald Trump je si najnebezpeč-
nejší prezident v histórii USA. Keď 
sa stane v našej „globálnej dedine“ 
niečo kľúčové, následky nesieme 
všetci. 

Žiadne „kríza sa nás nedotkne!“ sa 
nekoná, je to zbožné prianie a je úplne 
mimo realitu. Trump spustil takýchto 
katastrofických scenárov hneď niekoľ-
ko naraz. 

Prvým je jeho zrušenie dohody o 
boji proti klimatickým zmenám (Paríž-
ska dohoda), demonštrované odstráne-
ním solárnych panelov z Bieleho domu. 
Spomeňte si na to pri každej bleskovej 
búrke, nasledovanej záplavami, hlav-
ne keď ich bude búdať, čo sa už vlast-
ne deje. Húfy klimatických utečencov 
nám čoskoro budú búšiť na dvere tak, 
že príchod tých dvoch miliónov vojno-
vých utečencov budeme raz pokladať 
za tréning pre nováčikov. Týchto sme 
zvládli a civilizáciu nám tu nikto ne-
rozvrátil. Káčer Donald nám tu však 
zarába na oveľa väčší problém. 

Hneď druhým, čo do dôsledkov 
akútnejším, je jeho ekonomická vojna s 
Čínou. Nemám za mak sympatie ku ko-
munizmu, ale Čína je komunistická asi 
tak, ako bol Berija (šéf NKVD za Stali-
na) čisto pragmatický. Ilustruje to sláv-
ny výrok Teng Siao-Pchinga, keď mu 
nejaký soviet vyčítal, že veď tam budu-
jú kapitalizmus: „Nezaujíma má, či je 
mačka čierna alebo biela, ale či chytá 

myši!“ Nejeden laureát Nobelovej ceny 
za ekonómiu už pred vyše dekádou 
predpovedal, že Čína bude najväčšou 
ekonomikou sveta. No a pán prezident 
USA sa rozhodne s touto ekonomikou 
viesť colnú vojnu. Viesť sa dá, iba keď 
ste Trump. Vtedy ste na dôchodok za-
bezpečení dostatočne. 

Dôsledky pre Slovensko? Ekono-
mická (colná) vojna spôsobí pokles glo-
bálneho obchodu. Ekonomika, ktorá je 
tak závislá na exporte ako Slovensko, 
to pocíti extrémne. Výkyvy na finanč-
ných trhoch sú pre našu ekonomiku 
ťažko vyrovnateľné. 

A ďalej, keďže Trump, so svojim 
podnikateľským prístupom si vidí iba 
po špičku nosa, ignoruje fakt, že sa 
nám mení klíma pôsobením ľudskej 
činnosti. Do Európy sa nám za pitnou 
vodou pohrnú stámilióny ľudí a Slo-
vensko určite nebude už len tranzitnou 
krajinou. Aj vďaka pánovi prezidentovi 
Trumpovi. 

Jedinou cestou, ako sa z tohto 
marazmu dostať, je presviedčanie a 
osobná angažovanosť. Presviedčať ne-
znamená napísať status na sociálnej 
sieti, ale zavolať rodičom, priateľom, 
známym, ak sme v zahraničí, navštíviť 
ich, ak máme tú možnosť, a vysvetliť 
im prečo je ignorovanie pripustenia ta-
kýchto ľudí k moci (aj u nás na Sloven-
sku) nebezpečné pre nás všetkých.

Prezident Trump a Slovensko 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ obvinili, 
že som im odmietol 
vydať námestie na 

oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže 
to bola lož, respektíve neslušný výmysel, 
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej 
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči 
tomu. Čo asi nečakali.

Po týždni útokov od nich a noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci 
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje 
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho 
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa 
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči 
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho 
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú 
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 
rokov a prestriedali kopu strán.

Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“ 
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som 
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban 
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie 
pravdy, je prekážkou našej spolupráce. 
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku sku-
točnej zmene, musí skončiť systém, kde 
existujú dve pravdy - jedna pre „našich 
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a 
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.

Ak chce pán Truban byť raz lídrom, kto-
rý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k 
lepšiemu, mohol by používať menej slov o 
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých 
činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Aj uprostred horúceho leta a  chvíľ 
plných pohody a  oddychu sa môže-
me nakaziť rôznymi bakteriálnymi 
ochoreniami, ktoré vyžadujú liečbu 
antibiotikami. 

Je dobré si pripomenúť všeobecné zá-
sady, ktoré sú dôležité pre správny účinok 
antibiotík v našom organizme, a tiež pre 
čo najmenej zdravotných komplikácií vy-
plývajúcich z liečby.

Jednoznačným pravidlom je vyhnúť 
sa pobytu na priamom slnku, najmä 
v čase od 11:00 do 15:00. Vtedy je slnečné 
žiarenie mimoriadne intenzívne a  jeho 
interakcia s kožou  môže do niekoľkých 
minút až hodín vyvolať nepríjemnú 
fototoxickú reakciu, ktorá sa prejaví 
vyrážkami, pľuzgiermi a  výrazným za-
červenaním či svrbením. Túto reakciu 
vyvolávajú najmä penicilín, sulfonamidy 
či tetracyklín. Ak po slnku musíte prejsť, 
určite si natrite povrch kože prípravkom 
s  účinným filtrom UVA/UVB a  ochran-
ným faktorom SPF 50 a viac.

Rovnako je rozumné počas užívania 
antibiotík úplne sa vyhnúť konzumá-
cii alkoholických nápojov. Niektoré 
antibiotiká, najmä metronidazol, cefa-
losporíny či tinidazol, zvyšujú koncen-
tráciu acetaldehydu, čo je medziprodukt 
odbúravania alkoholu. Antibiotiká môžu 
vyvolať závažné problémy ako zvraca-
nie, závraty, neschopnosť sa nadýchnuť, 
začervenanie tváre, bolesti hrudníka a 
hlavy. Antibiotiká zaťažujú pečeň rovna-
ko ako alkohol a preto touto kombináciou 

môže dôjsť k  poškodeniu pečeňového 
tkaniva.

Zlatým pravidlom je aj pravidelné uží-
vanie antibiotík v  presne stanovenú 
hodinu. Táto pravidelnosť je kľúčová pre 
udržanie správnej koncentrácie antibio-
tika v  organizme. Tá umožňuje účinnú 
elimináciu baktérií, ktoré vyvolali ocho-
renie. Rovnako dôležité aj využívanie 
celej dávky antibiotika. Aj keď sa už 
cítite zdraví, neznamená to, že všetky 
baktérie boli vyhubené. Aj po niekoľkých 
dňoch relatívneho zdravia sa príznaky 
ochorenia môžu vrátiť.

Pri liečbe kotrimoxazolovými anti-
biotikami je treba si dať pozor na kon-
zumáciu citrusových plodov či džúsov. 
V priebehu terapie tetracyklínmi a fluro-
chinolónmi je potrebné obmedziť konzu-
máciu mlieka a mliečnych výrobkov, kto-
ré znižujú vstrebávanie týchto antibiotík, 
čím sa výrazne znižuje účinnosť liečby.

Najdôležitejším pravidlom pri liečbe 
antibiotikami je disciplína a  pravidel-
nosť ich užívania, tak ako vám to uviedol 
lekár a  lekárnik. Nedo-
statočná či nesprávna 
liečba môžu viesť 
k  ťažkému priebehu 
bakteriálnych ocho-
rení, nežiadúcim 
účinkom, a  koniec 
koncov, ku zvýšeným 
nákladom spojených 
s liečbou.

Antibiotiká v lete

» Miško Scheibenreif

Nie vidíme sa, ale dovidenia!
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.

Slovenčina naša
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Štátni veterinárni inšpektori usmr-
tili všetky štyri ošípané v domácom 
chove v obci Strážne v okrese Tre-
bišov, v ktorom bol potvrdený prvý 
prípad afrického moru ošípaných 
(AMO) na Slovensku. 

Do troch dní veterinári ohnisko iden-
tifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukáza-
lo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ 
pritom nie je známe, ako došlo k naka-
zeniu chovanej ošípanej. 

Regionálna veterinárna a potravi-
nová správa Trebišov vytýčila ochran-
né pásmo tri kilometre od ohniska 
nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne 
a pásmo dohľadu desať kilometrov od 
ohniska, v ktorom je zhruba desiat-
ka obcí. V obci Strážne pri hraniciach 
s Maďarskom sa aktuálne nachádza 
približne 30 ošípaných u 13 farmárov 
a drobnochovateľov. V prípade regis-
trovaných chovov dostanú chovatelia 
za usmrtenie zvierat od štátu kompen-
zácie.

Agrorezort upozorňuje na prízna-
ky, ktoré sa objavili na infikovanej oší-
panej. Tie dokážu spozorovať relatívne 
rýchlo aj drobnochovatelia. Je to zvý-
šená teplota zvieraťa, krvou podliate 
štípance po muchách, krvné podlia-

tiny na koži, hnačka a znížený príjem 
krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu 
alebo súkromnému veterinárnemu le-
károvi, tak ako v tomto prípade, kedy 
došlo k likvidácii ohniska nákazy do 
troch dní, je mimoriadne dôležité na 
zamedzenie šírenia AMO do ďalších 
oblastí Slovenska.

Aj predseda Zväzu chovateľov oší-
paných na Slovensku Andrej Imrich 
považuje za najdôležitejšie, aby sa ná-
kaza nepreniesla do iných regiónov, 
najmä na západné Slovensko, kde je až 
80 percent všetkých chovaných ošípa-
ných. Chovatelia sa podľa neho najviac 
obávajú možných dôsledkov na vývoz 
do zahraničia. 

AMO sa nedá liečiť a neexistuje 
naň vakcína. Konzumácia takéhoto 
mäsa neohrozuje zdravie človeka, lebo 
choroba nie je prenosná, ale na druhej 
strane, ak by sa potvrdilo, že to mäso 
je kontaminované, tak, samozrejme, 
je určené pre kafilerické spracovanie, 
pretože majiteľ, aj keď si ho dá zamra-
ziť, ale bude s ním manipulovať, po-
vedzme, o pol roka, znovu tú nákazu 
môže rozšíriť.

Mor ošípaných už j u nás

» red

vždy v SOBOTU v týchto termínoch:
17.8. , 7.9. , 28.9. , 19.10. , 
9.11. , 30.11. , 21.12. 2019

Liešťany . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Rudn. Lehota-Coop . 9,30 hod.

Kostolná Ves . . . . . . 9,45 hod.

Seč. . . . . . . . . . . . . . 10,00 hod.

Šútovce-Coop . . . . . 10,20 hod.

Nitrianske Rudno . 10,35 hod.

Ješkova Ves . . . . . . 10,50 hod.

Diviaky . . . . . . . . . . 11,10 hod.

Diviacka Nová Ves. 11,35 hod.

Opatovce n/Nitrou 12,00 hod.

Kocurany . . . . . . . . 12,20 hod.

Kanianka . . . . . . . . 12,40 hod.

Poruba . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Lazany . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Nedožery - Brezany 13,40 hod.

Poluvsie . . . . . . . . . 14,00 hod.

Pravenec . . . . . . . . 14,20 hod.

Nitrianske Pravno. 14,40 hod.

Malinová . . . . . . . . 15,00 hod.

Tužina . . . . . . . . . . 15,20 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 
8.11. , 29.11. , 20.12. 2019

Veľká Čausa . . . . . . . 9,00 hod.
Malá Čausa. . . . . . . . 9,15 hod.
Lipník . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Chrenovec . . . . . . . . 9,45 hod.
Jalovec . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Ráztočno . . . . . . . . 10,15 hod.
Handlová-Lidl . . . . . 10,30 hod.
Jánová Lehota . . . . 10,50 hod.
Kosorín . . . . . . . . . . 11,05 hod.
Slaská . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Lutila . . . . . . . . . . . 11,40 hod.

Lovčica . . . . . . . . . . 11,55 hod.
Prestavlky . . . . . . . 12,20 hod.
Horná Trnávka. . . . 12,35 hod.
Horná Ždaňa . . . . . 12,50 hod.
Dolná Ždaňa . . . . . 13,05 hod.
Dolná Trnávka . . . . 13,20 hod.
Lovča. . . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Hliník nad Hronom 13,50 hod.
Vyhne . . . . . . . . . . . 14,10 hod.
Žarnovica-Tesco . . . 14,30 hod.
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vždy v STREDU v týchto termínoch:
21.8. , 11.9. , 2.10. , 23.10. , 

13.11. , 4.12. 2019 ••• 15.1. 2020
Hradište . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Skačany . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Veľké Bielice-KD. . . . 9,30 hod.
Brodzany-kostol . . . . 9,45 hod.
M. Kršteňany . . . . . 10,05 hod.
V. Kršteňany . . . . . 10,20 hod.
Veľké Uherce . . . . . 10,40 hod.
Kolačno . . . . . . . . . 10,55 hod.
Horná Ves. . . . . . . . 11,10 hod.
Radobica . . . . . . . . 11,25 hod.
Oslany-kostol. . . . . . 11,45 hod.
Čereňany-tržnica . . 12,00 hod.
Bystričany . . . . . . . 12,15 hod.

Kamenec p/V . . . . . 12,30 hod.
Zem. Kostoľany . . . 12,45 hod.
Lehota p/V . . . . . . . 13,05 hod.
Koš . . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Sebedražie. . . . . . . 13,35 hod.
Cígeľ . . . . . . . . . . . . 13,50 hod.
V. Lehôtka-hasiči . . 14,10 hod.
Malá Lehôtka-KD . . 14,25 hod.
Hradec-Coop . . . . . . 14,40 hod.
Nitr. Sučany-nám. . 15,10 hod.
Nitrica . . . . . . . . . . 15,25 hod.
Horné Vestenice-KD 15,40 hod.
D. Vestenice-nám. . 15,55 hod.

14 1715

 PREDAJ 
MLÁDOK

18-týždňové

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme 
vysušené, bez hláv 

a nožičiek. Cena 
koží sa môže meniť.
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
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Vydržať, hovorí si ťažko pracujúci 
človek a teší sa na dôchodok. Hovorí 
si to aj manažér v zlatej klietke. Búri 
sa v ňom svedomie, ale má to dobre 
zaplatené a tak ešte potiahne. 

Je iné vydržať ťahať v kopcoch na 
bicykli, alebo pri dvíhaní činky. Sila 
svalov a chuť víťazstiev prichádza pri 
výdrži a bolesti. Kde je tá hranica, keď 
má človek ešte prekonať bolesť a vydr-
žať a kde už nastáva kolaps a ohrozenie 
života? Koľkí športovci dnes zomierajú 
na športoviskách? Na Tour de France 
pretekali kedysi cyklisti sami za seba. 
Niektorí vraj prekonávali bolesť a úna-
vu liekmi a vínom. Boli aj takí, čo vydr-
žali a zomreli. Podobne ako manažéri, 
ktorí vydržali stres a námahu a skončili 
v nemocnici, prišli o priateľstvá, vzťahy 
alebo rodinu.

Ako je to teda s tou výdržou? Tí, 
čo vydržali našli prelomové inovácie, 
namaľovali krásne obrazy, vyhrali zla-
té medaily, dosiahli úspech a slávu a 
tých, ktorí to vzdali, svet nepozná.

Otázkou je, prečo to robíme. Ak 
pre svoje ego, slávu alebo obdiv sveta, 
tak nám to možno škodí. Ak je to naše 
povolanie, služba druhým, v ktorej sa 
môžu naplno uplatniť naše talenty, tak 

je to niečo, čo možno požehná aj Boh. 
Vydržme. Nie na ceste ega a slávy, ale 
pri našom Pánovi a objavovaní toho, 
čo pre nás pripravil. Je to niekedy ťažká 
cesta. Nevládzeme a padáme. V takých 
chvíľach si možno hovoríme toto: “Vy-
držíme Pane, si pri nás. Nie moja vôľa, 
ale Tvoja nech sa stane Pane. Bože príď 
mi na pomoc, Pane ponáhľaj sa mi po-
máhať.” Prichádza pomoc a sila a my 
ideme ďalej. Pri dobrých projektoch sa 
často aktivuje aj zlo. Človek má nieke-
dy pocit ako v rozprávke. Po temnom 
období sa často rozjasní. Treba vydr-
žať. Ale nie v tom, čo nám diktuje naša 
pýcha a potreba sebauspokojenia. 

Musíme vydržať vo viere, pri na-
šom Dobrom Pastierovi, ktorý nás 
nikdy neopustí. Vydržme, lebo často 
opúšťame my Jeho. A potom sa strá-
came, blúdime, sme 
vyčerpaní a vyhore-
ní. Slovo vydržať je 
od slova držať sa. 
Držme sa toho, čo je 
správne, dobré a pev-
né. Držme sa Toho, 
Kto nás nik-
dy neopustí 
a nesklame.

Vydržať!

» Ján Košturiak

Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.

Nie začína zábava, začína program, ale 
začína sa zábava, začína sa program.

Slovenčina naša

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751

www.facebook.com/Prievidzskosk
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Internet je nové náboženstvo, ho-
vorí režisér filmu Kto je ďalší? Mys-
líme si, že o internete vieme všet-
ko, ale nie je to pravda. 

Každý deň čítame, ako dokážu so-
ciálne siete zmeniť ľuďom život. Nový 
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“ 
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú 
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň 
otvorene komunikujú o nebezpečen-
stvách internetu.

Ľudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča-

mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do 
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, 
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple-
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v 
druhej internet. „Posledné dva moje ne-

filmové projekty boli www.nezavislost.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty 
otvárajú tému príchodu nového nábo-
ženstva – internetu,“ hovorí režisér no-
vého filmu Miro Drobný.

Celebrity ničia životy
V novom filme sú témy ubližovania, 

nenávisti, obťažovania či online narciz-
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým, 
že nakrúcajú alebo fotia niečo mimo-
riadne, aby získali čo najviac divákov. 
Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre 
zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že 
pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy? 

Extrémni lezci
Vo filme hrajú známi ruskí „roofto-

pperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raska-
lov a  extrémna modelka Angela Niko-
lau, ktorí lezú po vysokých budovách 
sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší 
záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie 
byť na pyramíde v Egypte, na soche 
Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrá-
mu Sagrada Família v Barcelone, alebo 
vo Viedni na vrchole Dómu svätého Šte-
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú 
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som 
prešla všetky výškové budovy v Číne, 
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale 
najkrajší západ slnka som zažila na Slo-
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau, 
ktorá zbiera „selfička“ z  najnebezpeč-
nejších ale aj najkrajších miest na svete. 

Na hranici života
Vo filme lezú na vežu atómovej elek-

trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že 

štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu 
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola 
200-metrová konštrukcia veže natretá 
farbou, čo sa veľmi šmýkala a  k  tomu 
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme 
riskovali s rozvahou, že nechce mať na-
filmovanú našu smrť. Kráčala som bosá, 
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor. 
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nie-
to ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to 
dopadlo, sa dozviete v kine.

Pre mladých o mladých
Film, aký na Slovensku ešte nebol, 

prináša režisér Miro Drobný očami in-
ternetu. Triler je nakrútený pre mladých 
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu. 
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala 
skladbu Skyscraper, Celeste Buckin-
gham naspievala pesničku Voiceless, 
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov 
a premiéru mala už aj skladba britské-
ho speváka Liama Adamsa s  názvom 
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je 
ďalší? je 22. augusta 2019. 

Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?

0903 / 65 85 95

Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol

Angela na streche.

Z textu skladby:  Don’t let me fall
Štyri steny ma neuväznia
Poletím na koniec sveta a späť
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Lebo keď raz začnem, nemôžem pre-
stať.

Najčítanejši
e

regionálne

noviny
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Židovská komunita mala v Prie-
vidzi svoju synagógu i svojho 
rabína. Vnútorný priestor syna-
gógy sa členil zvlášť na mužskú 
a ženskú časť. Muži sedeli na 
prízemí a ženy mali na poscho-
dí vyhradené miesto na galérii. 
V strede bolo miesto pre rabína. 

Prvým židovským kňazom - 
rabínom v Prievidzi bol Peter 
Pesach Rosenthal, ktorý bol spo-
ločným rabínom pre Prievidzu aj 
Nováky. 

Prvým židovským prisťaho-
valcom bol v roku 1851 Adam 
Rosenthal z Bánoviec nad Bebra-
vou, ktorý si v Prievidzi založil 
obchod s galantériou a potravi-
nami.

Židia nariadením z magistrátu 
z 25. mája 1854 mali povinnosť 
prihlásiť sa oficiálne v meste a 
žiadať o domovskú príslušnosť. 
Za tú museli zaplatiť taxu vo 
výške 12 zlatých obecnej meny. 
Židia, ktorí sa živili remeslom, sa 
stávali členmi miestnych cechov 
a usadili sa natrvalo v meste.

Súpis židovskej obce židovské-
ho vierovyznania sa datuje už 
od roku 1854. V tomto roku ich 
tu žilo 38. V ďalších rokoch 1862 
už tu žilo 152 Židov, 1869 - 232 Ži-
dov, 1891 - 309 Židov, 1900 - 325 
Židov, 1910 - 305 Židov. Počet ľudí 
židovského vierovyznania sa 
zvyšoval, tak mali potrebu vybu-
dovať si svoj vlastný svätostánok. 
Základný kameň bol položený 16. 
apríla 1868. V roku 1938 začali 
vznikať dobrovoľnícke Hlinkove 
gardy, ktoré v čiernych unifor-
mách pomáhali pri udržiavaní 

verejného poriadku. Postupne 
sa garda zväčšila na masovú or-
ganizáciu na celom Slovensku 
a zväčšila sa aj nenávisť voči Ži-
dom. Bernard Gubitš typograf 
a vydavateľ pohľadníc v r. 1899 
otvoril v Prievidzi tlačiareň a 
papierníctvo, historicky prvý v 
meste. V roku 1938 sa stal terčom 
protižidovských opatrení. Jeho 
tlačiareň bola v roku 1941 zlikvi-
dovaná. Následne bol s rodinou 
deportovaný do koncentračného 

a pracovného tábora na pomedzí 
Laskára a Koša. Zomrel vo febru-
ári v roku 1945.

Od marca v roku 1942 začali ži-
dovské obyvateľstvo prenasledo-
vať, museli povinne nosiť našitú 
žltú šesťcípu hviezdu. Nesmeli 
chodiť do kina a spoločensky 
sa zabávať. Posledné údaje sú z 
roku 1942 a to nariadenie pre celý 
Slovenský štát, kedy sa spisoval 
hnuteľný aj nehnuteľný maje-
tok patriaci Židom, ktorý sa im 

konfiškoval. Neskoršie Židov za 
prítomnosti gardistov umiestňo-
vali do koncentračných táborov. 
Jeden z nich bol v Novákoch, v 
ktorom boli zriadené drevené 
dielne. V nich väzni vyrábali ka-
lendáre, papierové krabice, šili sa 
vojenské odevy.

Väzňov neskôr vyvážali do na-
cistických vyhladzovacích kon-
centračných táborov ako Osvien-
čim, Dachau, Buchenwald, 
Vielička. Žiaľ, Židov stihol krutý 
osud, po skončení druhej sveto-
vej vojny sa vrátilo veľmi málo 
ľudí. Synagóga sa napriek tomu 
stala na krátko náboženským 
miestom. Po roku 1945 sa prie-
vidzskí Židia, ktorí prežili útrapy 
vojny opäť zorganizovali, syna-
gógu opravili a na jeseň v r. 1947 
ju znovu vysvätili. V budove sa 
každý piatok a na sviatky viedli 
bohoslužby. Piatkové modlitby 
viedol Elemír Gross. V rokoch  
1949 -1950 prevažná väčšina prie-
vidzských Židov emigrovala do 
Izraela. Židovská obec postupne 
zanikla, o synagógu sa nemal 
kto starať, bola zdevastovaná ne-
vhodným využívaním na sklado-
vé účely, v roku 1980 bola zasa-
novaná v súvislosti s plánovanou 
výstavbou Paláca kultúry.

Prievidzskú synagógu si budú 
generácie pripomínať snáď už 
len na poštových známkach 
ako synagóga kedysi vyzerala.

Autor F.Kučiak, Handlová
materiály sú zo súkromnej zbierky 

Františka Kučiaka

OSUD ŽIDOVSKEJ SYNAGÓGY

Dobová pohľadnica z r.1905 – prievidzská synagóga v originálnom stave neprestavaná

Koncentračný tábor r. 1943 Nováky
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V týchto dňoch bola dokončená investícia do ďal-
šieho chodníka pre peších. Rekonštrukcie sa dočkal 
chodník od Cesty Vl. Clementisa k pobočke pošty na 
sídlisku Kopanice.

Obnova 33 metrov dlhého chodníka zahŕňala odstrá-
nenie pôvodného podkladného betónu spolu s parkový-
mi obrubníkmi, pričom boli odstránené terénne stupne 
na pôvodnom chodníku. Nový povrch chodníka je zho-
tovený z betónovej dlažby parkových obrubníkov. Nový 
chodník smerovo rešpektuje pôvodný stav. Cena diela 
bola vyčíslená na 8 862,76 eur s DPH.  

Rekonštrukcia predmetného chodníka predstavuje 
jednu z priorít mesta na sídlisku Kopanice, ktorej hlav-
ným cieľom je zvýšiť kvalitu dostupnosti pobočky Slo-
venskej pošty. Do konca roka 2019 sfinalizujú celý plán rekonštruk-

cií ciest a chodníkov
Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o 

dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miest-
nych komunikácií a chodníkov. Celkovo 13 komunikácií, 
šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza po-
stupne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Práce sa 
realizujú po etapách. Rekonštrukcie ciest a chodníkov 
budú sfinalizované do konca roka 2019.

Do konca roka 2019 budú realizované rekonštrukčné 
práce: Svätoplukova ulica, chodník na Veľkonecpalskej 
ulici, chodník na Lúčnej ulici. 

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dochádza k odstráneniu povrchu 

vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. 
Následne sú vybudované nové podkladové vrstvy, osa-
dia sa nové obrubníky. Realizovaný je nový povrch 
chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z 
asfaltového betónu.

Prievidza naďalej investuje do obnovy chodníkov

Chodník od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty

Rekonštrukcie ciest v roku 2019

Rekonštrukcia komunikácie Lúčna ulica 
– práce ukončené

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306 
– práce ukončené

Rekonštrukcia chodníka na Ul. stavbárov 
– práce ukončené

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307 
– práce ukončené

Rekonštrukcia komunikácie Svätoplukova ulica 
– práce do konca roka 2019

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5308 
– práce ukončené

Rekonštrukcia komunikácie Ul. D. Krmana  
– aktuálne v realizácii

Rekonštrukcia komunikácie Hlboká ulica I. etapa 
– práce ukončené

Rekonštrukcia komunikácie Ul. J. Francisciho  
– aktuálne v realizácii

Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica 
– práce do konca roka 2019

Rekonštrukcia komunikácie Ul. A. Mišúta 
– práce ukončené

Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku 
– práce ukončené

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304 
– aktuálne v realizácii

 Plán rekonštrukcií ciest a chodníkov:
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Zabudnite na kľúče

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com

www.bookinglock.com

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE

ZADARMO*
* Platí pre prvých 20 záujemcov

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE  HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

firma
STARF
prijme

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO 0
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