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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163

150 EUR SPÄŤAŽ

Dokonale ochráni každý kúsok

vášho oblečenia. BEZ OBÁV.  

KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU 
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely. Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav 

STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA
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K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. 
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PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
  

 

 

T: 0917 850 767

MÄKKÉ, TVRDÉ - S DOVOZOM 
mäkké 38€/1prms    tvrdé 45€/1prms

dĺžky 25, 30, 33 ,40, 50 cm 
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

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   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

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

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Otázka: Dobrý deň. Vlastním ne-
hnuteľnosť, na ktorú mám hypotéku. 
Chcem sa spýtať, či je možné dopísať 
do listu vlastníctva partnera? No nie 
sme zosobášení. Pre prípad úmrtia, 
aby zdedil nehnuteľnosť. Alebo, akým 
iným spôsobom sa dá táto vec zaopat-
riť prosím?

Odpoveď: Dobrý deň, ak ste vlastní-
kom nehnuteľnosti, Vy rozhodujete o 
tom, ako s ňou naložíte. Môžete napr. na partnera previesť 
podiel na nehnuteľnosti, a to buď darovacou zmluvou, ale-
bo kúpnou. Ak máte ale hypotéku, odporúčam sa informo-
vať aj v banke, či s tým banka nemá problém, pretože úve-
rové zmluvy môžu byť nastavené rôzne. V zásade, zákon 
nezakazuje prevádzať nehnuteľnosť, ak je na nej záložné 
právo banky. Rovnako môžete napríklad spísať závet, aby 
nehnuteľnosť zdedil celú partner. Možnosti sú rôzne. Závisí 
aj od tej skutočnosti, či máte deti, nakoľko potomkovia po-
ručiteľa sú tzv. neopomenuteľní dedičia, poručiteľ na nich 
nesmie zabudnúť v závete, okrem prípadu, že ich z dôvodov 
uvedených v zákone vydedí.

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
119
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Info: Novackého 14, sídl. Sever, Prievidza
0905 922 552   fb: mc slniecko

detských a tehotenských vecí a detských potrieb
 "ZIMA" detského oblečenia a potrieb pre deti.

Zber utorok: 15.10. od 13.00 do 17.30 h.
Predaj streda: 16.10. od 9.00 do 18.00 h.

Výdaj: 17.10. od 16.00 do 18.00 
                 a 18.10. od 9.00 do 11.30 h.
Čisté tlačivá vydávame od 7.10.2019 

MC Slniečko
pozýva na BURZU
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, 
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK 

a na telefónnom čísle 046/512 19 35. 13
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 90 m2.

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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otvára 
KURZ  OPATROVANIA  DETÍ,

v termíne od 24.10. do 27.11.2019
Kurz je v trvaní 226 hodín,

možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných. 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie osobne na adrese: 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza 

Staničná č.2, Prievidza
tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 

e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!
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dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA 

od 108€
laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky

laminátové podlahy

vinylové podlahy

oblôžka kovovej zárubne

bezfalcové dvere
interiérové a bezpečnostné

kľučky
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

PANADOL NOVUM 48 tbl -  proti 
bolesti a horúcke, rýchlejšie vstrebávanie, 
nedráždi žalúdok

Bioderma Cicabio 
2x40 ml - upokojujúci 

reparačný krém

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek -  liek obsahuje 3 liečivá:
 Tyrotricín je antibiotikum vhodné na lokálne použitie 

(v mieste zápalu a bolesti hrdla), pretože 
sa nevstrebáva sliznicou.
 Benzalkóniumchlorid je antiseptikum, ktoré 

ničí mnohé typy baktérií a niektoré druhy 
kvasiniek.
 Benzokaín je zložka, ktorá mierni bolesť tým, 

že spôsobuje lokálne znecitlivenie.
Používa sa na liečbu zápalu a bolesti hrdla 
spojenej s bolestivým prehĺtaním a na liečbu 
zápalu ústnej dutiny, hrtana, hltana a ďasien vyvolaného baktériami.

Sanorin 0.5 gtt 
- liek sa používa ako 
nosová instilácia u 
detí od dvoch rokov a 
môžu ho používať 
dospievajúci a 
dospelí na 
zmiernenie príznakov 
akútnej nádchy, 
zápalu prínosových 
dutín, zápalu sliznice 
sluchovej trubice, 
zápalu stredného 
ucha, na 
odpuchnutie sliznice 
pri diagnostických a 
liečebných zákrokoch 
v nose

Topánky do vetra 
aj do dažďa 

Ataralgin 20tbl - liek sa používa u 
dospelých na úľavu pri bolestiach rôzneho 
povodu, pri bolestiach hlavy, zubov, krčnej 
chrbtice, chrbta, pri bolestiach kĺbov a 
poskytuje úľavu pri chríptových ochoreniach

6,07€
7,14€

14,03€

1,36€
2,71€

2,19€
4,38€

2,70€
3,38€

12,98€
14,75€

Eucerin ZĽAVA -30% na všetky produkty    

Avene ZĽAVA -7€ pri nákupe nad 21 €
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šály, čiapky 
a rukavice

rifle, plavky
jesenný a zimný
sortiment textilu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže 

za Okr. úradom práce

PRECHODNÉ A ZIMNÉ
BUNDY

T: 0907 975 776
parkovné zaplatíme za Vás

KABÁTY
13
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Nakoľko slovenský právny poriadok 
nepozná výraz „res nullius“, ktorým 
možno označiť vec bez pána alebo vec 
nikomu nepatriacu, preto stratenú, 
skrytú alebo opustenú vec nemožno 
považovať za vec bez svojho vlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka kaž-
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata 
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz-
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast-
ník stratil vlastnícke právo k veci je však 
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj-
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke 
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť 
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie 
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo 
zákona odovzdať príslušnému štátnemu 
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju 
na polícii. Až v  prípade, ak sa vlastník 
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty 
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc-
ke právo k  takejto nájdenej veci prechá-
dza na štát, a to bez nutnosti vykonania 
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane 
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. 
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú-
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho 
strany o  bezdôvodné obohatenie. Moti-
váciou pre nálezcu vec odovzdať je právo 
na náhradu potrebných a preukázateľne 
vzniknutých výdavkov, a  taktiež právo 
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty 
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak 
len za predpokladu, že ich vlastník nie je 
známy, a taktiež pri veciach opustených. 
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už 
stratená alebo skrytá vráti jemu. V  prí-
pade skrytých vecí ide častokrát o veci s 
historickou, vedeckou alebo umeleckou 
hodnotou. Aj v  tomto prípade prináleží 
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent 
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva 
vo vôľovom správaní daného vlastníka, 
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť 
a  je to z  jeho konania zjavné. Opustenie 
je právnym úkonom, a teda prejavom 
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel 
vzdať sa vlastníckeho práva k  opustenej 
veci. Vlastník má túto možnosť z  titulu 
jeho dispozičného práva k  veci. Právo 
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je 
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jed-
nostranný právny úkon opustenia veci 
však musí byť urobený slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľo-
vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať 
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie, 
pričom iba samotné neužívanie veci samo 
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

Nájdenie stratenej, 
skrytej alebo opustenej veci

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-DOHODA ISTÁ. T: 0908 205 521
» Kúpim starú motorku, diely, do-
klady T: 0940 969 845

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenajmem dlhodobo 2 izbový, 
prerobený, zariadený byt v Prie-
vidzi - Sever. Cena 400-Eur/mes. T: 
0911 477 801

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» V Podhradí pod Vtáčnikom mož-
né dvaja využiť pre prácu môj po-
zemok, nájde sa niekto? VOLAŤ NA 
TELEFÓNNE ČÍSLO 0915 343 208

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 0908 532 
682
» Čistenie hrobov a obnova písma, 
serióznosť, korektnosť a spoľahli-
vosť. T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 lit-
rov a vodomerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 
0905 925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim 100m elektrického 3 fázo-
vého kábla. T: 0915 418 014
» Predám cinkular 7kW s kosom. T: 
0918 101 168

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie parohy a 
trofeje T: 0904 134 080

hľadám prácu 15
» Inv. dôchodkyňa hľadá prácu v 
obch. na pol. úväzok. T: 0905 673 
899
» Hľadám prácu ako murár, maliar, 
strážnik so psom . T: 0949 812 164

zoznamka 16
» Rada by si trávila s niekým prí-
jemné dni ak máš od 35 do 45 ro-
kov, skúsime žiť v porozumení, vo-
lať na telefónne číslo 0915 343 208
» Dôchodca 66r. výška 160cm ne-
fajčiar hľadá dobrú slušnú pria-
teľku nefajčiarku. Som silnejšej 
postavy. Smskujte na č.t. 0940 
756 724

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?
Návod nájdete na strane 6.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Partner 
Wüstenrot
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Kozmetický
salón

Martina

na poschodí

0908 529 193
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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 JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

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

metabolizmu a výživy

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša

» 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 tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»HĽADÁM DO PODNÁJMU 
1izbu za pomoc, babka s 
vnúčatkom T: 0944 501 
944
» Kúpim jelenie, danielie 
parohy a trofeje T: 0904 
134 080
» Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA. 0907166 
358

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako mu-
rár maliar strážnik 0949 
812 164

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

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

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.

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

SLUŽBY
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DESMONT s.r.o.
 voda   kúrenie  plyn

 zváračské a zámočnícke
práce z nerezu

0918 374 754, 0907 716 526

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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Ponúkam upratovanie bytov, 
rodinných domov, kancelárskych 

priestorov a umývanie okien. 
Zaručujem vysokú kvalitu - 7 ročná prax v Nemecku. 

T: 0949 744 740
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HOLIČSTVO EVA - MIKLAŠOVÁ EVA 
Pánske a dámske kaderníctvo

PRESŤAHOVANÉ DO NOVÝCH 
PRIESTOROV V BUDOVE POŠTY NOVÁKY

O Vaše pánske a dámske strihanie, svadobné a spoločen-
ské účesy sa postarajú Vami dobre známe kaderníčky:

Katka: 0915 649 969, Aďa: 0908 482 243, 046/546 25 35 A
J 
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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duety
M A G I C K Á  F I L M O V Á  H U D B A

S V E T O Z N Á M E

AUGUSTINUS.SK

Roman RUSNÁK
p r o j e k t

ˇ

Mirka PARTLOVÁ
Ján SLEZÁKR

o
m
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n
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lhcy
www.lhcy.eu
lhcy
www.lhcy.eu

Predpredaj vstupeniek: 

, tel: 0907 137 165
Art kafe/kino Baník, tel: 0950 549 833
Vstupné: predpredaj 15€, na mieste 19€

O R G A N I Z Á T O R  

21.11.2019 o 19:00 hod. 
Art point/kino  BANÍK  Pr ievidza
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V článkoch poukazujem na to, že na 
funkčné školstvo netreba obrovské 
reformy či vysoké náklady. Preto mi 
je smiešne, že sa politici či budúci po-
litici sústreďujú na fascinujúce kon-
cepcie, filozofie školstva či prevratné 
reformy. 

Už sme také zažili. Figurovali pod 
vznešenými názvami, no zostali iba 
abstraktnou teóriou, pretože boli od-
trhnuté od reality, nepripravené a ne-
komunikované: Milénium, Mikolajova 
reforma, Učiace sa Slovensko.  Okrem 
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov 
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje 
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení 
ministri nezachovajú, ba mení sa každý-
mi voľbami. 

Pritom na veľké zmeny stačia malé 
kroky. To by sa však na problémy škol-
stve malo nazerať pohľadom učiteľa, žia-
ka, nie pohľadom štatistík, prieskumov 
či volebných preferencií. 

Nedostatok financií? Racionalizácia 
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a 
najmä  rozpočtových organizácií minis-
terstva, ktoré nijako neprispievajú ku 
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizo-
vané objednávky kníh, učebných pomô-
cok, webových portálov. Škola má práv-
nu subjektivitu, nech si sama vyberá a 
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej 
zveria financie. Ani len netušíme, koľ-
ko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky 
typy škôl financovali priamo a z jedného 
„centra“.  

Žiadaným a jednoduchým úkonom 
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vy-
sype z rukáva dokumenty, ktoré nikto 
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas, 
energiu i motiváciu. 

Preplnené a „nalinkované“ učeb-
né osnovy? Čo tak určiť školám základ, 
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech 
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon 
ona sama sa prezentuje tým, ako vyuču-
je. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí 
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelá-
vanie či život. Určite by pomohlo menej 
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov. 
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám 
pomáhala, nie ich preháňala. 

Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do 
času, keď sa študenti vyberali, nie auto-
maticky prijímali? A pedagogické smery 
založiť predovšetkým na praxi namiesto 
často encyklopedických seminárov. 

V neposlednom rade vytvoriť sys-
tém zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplat-
koch, ale aby bol cieľom kvalitný a od-
menený učiteľ.

Aj týchto pár krokov by úplne sta-
čilo na to, aby učitelia podporili minis-
tra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu 
koncepciu. To by sme však museli žiť v 
krajine rozumu, vôle a apolitického citu 
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eli-
minovať politiku z akademickej pôdy. To 
by sme však museli žiť...  

Stačia malé zmeny v školstve

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

 

 

25. narodeniny

so 

OSLAVUJTE SO SHELL 

Kedy? 17. 10. - 19. 10. 2019

Kde?
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DÁME

na pracovnú zmluvu

 mzdu od 700 € (v ný  
list v odbore)
 výpla  
v mesiaci
 stravné, cestovné
 13. plat/14. plat

Záujemcovia hláste sa na t. . 0903 277 753
alebo pošlite dos  na mail: mzdy@dak.sk 13
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GeWiS Slovakia s.r.o.
Pozícia:

Obsluha CNC obrábacieho stroja/obrábač kovov
Požadujeme:
- Minimálne stredoškolské vzdelanie s výučným listom 
   podmienkou /technické zameranie výhodou/
- Ochota pracovať na zmeny (3-zmenný a nepretržitý 
   12 hodinový pracovný čas)
- Precíznosť a samostatnosť
- Práca vhodná pre mužov aj ženy
Ponúkame:
- nástupný plat 635€ brutto + prémie po troch mesiacoch
- príplatky podľa platného zákona
- zvýšenie mzdy po 6 mesiacoch
- polročný dochádzkový bonus 100€
- odborné zaškolenie všetkých pracovníkov
- stravovanie vo vlastnej jedálni - 0,85€/obed
- práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
- sociálny program a zamestnanecké benefity
- firemná preprava na trase Prievidza - Handlová a späť

Kontakt: kariera@gewis.eu, www.gewis.eu
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Prijmem vodiča
na nákladné auto s hydraulickou rukou 

na vývoz porfixu zo Zemianskych Kostolian.

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 453 613
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PRIJMEME
kuchára/ku 

do zabehnutej 
reštaurácie v PD.

Pracovná doba  Po - Pi
Od 6:00 do 15:00 hod. 

víkendy voľné.

T: 0919 288 363
Truck SK s.r.o. 
so sídlom v Diviaky nad Niricou, 

dopravná spoločnosť,

hľadáme taliansky hovoriaceho
dispečera/dispečerku.

Mzda 1200 € /Brutto
Kontakt : 0905 882 034
truck.sk.sro@gmail.com 72
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ZAMESTNANIE
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pán Jozef Beňadik

 Dňa 18.10.2019 uplynie 1. smutný rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a starý otec

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

  Smútiaca rodina.
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Veronky Dobiášovej

SPOMIENKA

Dňa 20. októbra 2019 si pripomíname 
3. výročie úmrtia

z Prievidze. 
  Drahá moja mamička, odišla si tam, 

odkiaľ niet návratu. 
A ja som ti chcela ešte toho toľko povedať. 
Nech plamienky sviečok na nebo napíšu: 

„Ďakujem za to najvzácnejšie, za svoj život! 
Ľúbim ťa a navždy ostaneš v mojom srdci.“

  S láskou spomína dcéra Viera.
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Rastislav Havalda.

„Ten, kto ťa poznal spomenie si, 
ten, kto ťa mal rád nezabudol.“

 Dňa 13. októbra 2019 uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

 
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  Smútiaca rodina.
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Julka Madajová

„Stále je ťažko, smutno nám všetkým, 
bez teba to nie je ako predtým. 

Všade chýba tvoj hlas, 
milovala si život, my teba a ty nás. 

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád nesmie zabudnúť. 

Ako voda ticho plynie, 
na teba spomienka nikdy nepominie...“

Dňa 14. 10. 2019 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustila mamina, dcéra, vnučka, sestra, 

neter, švagriná a priateľka

z Ráztočna. 
 S láskou spomíname a nezabúdame. Stále si s nami a veľmi nám chýbaš.

  Ľúbime ťa.
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pán Peter Pekár

„Odišiel si nám otecko drahý, 
láska a spomienky na teba zostanú...“

 Dňa 10.10.2019 sme si pripomenuli 
12 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec

z Nitrianskeho Pravna. 
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa radi mali.

S vďakou, láskou a úctou naňho spomína manželka Magdaléna a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
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Dušan Polák

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

 Dňa  17.10. 2019 si pripomíname 
2. výročie, čo nás opustil manžel, 

ocino a dedko

z Handlovej. 
 

  S láskou spomína manželka Alena a dcéry s rodinami. 
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Dňa 29.9.2019 sme si pripomenuli 
3. výročie, kedy nás navždy opustil

 
S láskou spomína smútiaca rodina. 

pani Mária Škultétyová.

pán Milan Škultéty

a 28.10. 2019 si pripomenieme 2. výročie, 
čo nás navždy opustila
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

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

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE
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Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

Akcia -20%* 

na 20 vybraných 

dekorov podláh 

EGGER
*akcia platí do konca roka

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ 

OKNÁ A DVERE 
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1
NOVEMBER  89 
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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 0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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Výstavba chodníka na frekventovanej Veľkonecpal-
skej ulici sa stala realitou. Práce na jeho výstavbe 
začali v týchto dňoch. 

Veľkonecpalská ulica je frekventovaná komunikácia v 
časti Necpaly, ktorá doposiaľ v značnej časti obsahovala 
chodník vyznačený iba žltou čiarou. Mohlo tak dochá-
dzať k situáciám, kedy chodci v cestnej premávke neboli 
dostatočne chránení. V týchto dňoch začala dlho pri-
pravovaná výstavba chodníka, ktorý bude výškovo a aj 
obrubníkmi odlíšený od cestnej komunikácie. Suma ná-
kladov za stavebné práce je zmluvne stanovená vo výške 
53 898,97 eur s DPH. 

Práce na realizácii chodníka začali počas 37. týždňa a 
ich predpokladané ukončenie je naplánované na konci 
mesiaca október 2019.  

Chodník v časti Necpaly

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov 
pre mesto Prievidza bola spustená do prevádzky 
dňa 3. septembra 2019 v zmysle uzatvorenej zmluvy 
s mestom a spoločnosťou T+T sever, s.r.o.

Kompostáreň po výstavbe predstavuje otvorenú skla-
dovú plochu s dvoma stenami pre uloženie biologicky 
rozložiteľného odpadu, podkladovej dosky pre techno-
lógiu kompostovania a skladovú plochu pre uloženie 
hotového kompostu. K objektom sa zrealizované prís-

lušné inžinierske siete.
Kompostovanie bude 

produkovať certifikova-
ný kompost, ktorý bude 
mesto využívať do ve-
rejnej zelene. 

Celková suma za vý-
stavbu kompostárne 
predstavuje sumu 453 
291,97 eur. Priebežne 
s výstavbou uvede-
ných plôch prebiehala 
dodávka technického 
vybavenia, na ktoré 
mesto získalo nenávrat-
ný finančný príspevok 
vo výške 2 434 027 eur 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Finančné prostriedky samospráva využila na nákup 
technologickej časti zariadenia na zhodnocovanie bio-
odpadu kompostovacích kontajnerov. Ďalej boli nakú-
pené technické mobilné zariadenia, ktoré zabezpečia 
manipuláciu a prípravu dovezeného biomateriálu, pred 
a počas procesu kompostovania, ako aj manipuláciu s 

výsledným produktom – kompostom. Súčasťou bolo aj 
dodanie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

V meste bol zavedený zber biologicky rozložiteľného 
odpadu a na zvýšenie štandardu zberu a komfortnosti 
pri  manipulácii boli v rámci projektu obstarané zberné 
nádoby. Umiestňovali sa do domácností v rodinných do-
moch, ktoré požiadali o pridelenie nádoby a zavedenie 
zberu. 

Do týchto nádob je povolené ukladať kvety, trávu, 
lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a 
stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestova-
nia, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, 
hobliny a drevný popol. Okrem toho samospráva získa-
la prostriedky aj zberové vozidlo s rotačným lisovaním, 
ktoré slúži na vývoz zberných nádob na  biologicky roz-
ložiteľný komunálny odpad. Na prevádzkovanie kompo-
stárne mesto vynaloží sumu 4 100 eur mesačne.

Kompostáreň uvedená do prevádzky
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924

0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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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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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku
72
119
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76
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Mali ste niekedy radosť z toho, keď 
ste niekomu ublížili? Normálny člo-
vek sa zahanbí, ak niekomu neúmy-
selne spôsobí škodu alebo zlo. 

Sú však ľudia, ktorí škodia druhým 
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali 
s lekárom na detskej onkológii. Bola to 
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, 
či si viem predstaviť, že by niekto tieto 
choré deti okrádal. Nechápavo som sa 
na neho pozeral a on mi rozprával prí-
behy hrubého okrádania tejto nemoc-
nice na predražených obchodoch cez 
nastrčené firmy. 

Pani krčmárka pri Žiline opila a 
okradla chudákov z útulku.

Jedna pani, ktorá si riadne nerobi-
la svoju prácu sa hodila na maródku 
a neoprávnene si v noci fotografovala 
interné dokumenty svojho zamestnáva-
teľa – domu sociálnych služieb pre chu-
dobných ľudí. Počas roka “maródky” 
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trest-
ných oznámení s cieľom zničiť dielo, 
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje 
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi 
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí doká-
že zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto 
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto 
pani sa sťažuje na porušovanie svojich 
práv, ale zákon porušuje ona. 

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na 
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracu-
je, podniká a pripravuje projekt domu 
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, 
navozili naň staré tehly a vybavujú si 
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ 
pani napísala sťažnosť na úrady, kto-
ré donútili ľudí z komunity stavebný 
materiál do niekoľkých dní odviezť. 
Pozemok je ich, od susedných stavieb 
vzdialený desiatky metrov, stavba je 
povolená obecným úradom, ale zákon 
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, 
že sa zo svojho domu nebude vidieť na 
tehlu, ktorú si na dom sociálnych slu-
žieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej 
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si 
môže užívať pekný výhľad a písať ďal-
šie petície a sťažnosti.

Tešili by ste sa z okradnutia choré-
ho dieťaťa, alebo z po-
razenia chudobného 
a slabého človeka? 

Modlím sa za 
vás ľudia, ktorí ško-
díte, aby vám bolo 
odpustené a stretli 
ste sa raz v so 
svojimi obe-
ťami v nebi.

S radosťou škodiť

» Ján Košturiak
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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KM    16.370 Komárňansko
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Klasický jesenný podvečer, stmieva 
sa, vozovka je mokrá. Hučí sanitka, 
za ňou druhá. Idú si po prvé obete 
jesenného motoristického nerozu-
mu.

Starší manželský pár ide z večernej 
bohoslužby. Cez vyznačený a dokonca 
nedávno nanovo prefarbený priechod 
pre chodcov. Skončí s ťažkými zrane-
niami v nemocnici. Skolil ich vodič 
osobného auta. Uprostred obce. Man-
želom želám uzdravenie, čo najvrúc-
nejšie! 

Jeseň, prítmie, mazľavé usmoklené 
mokro. Na mnohých, najmä starších 
vozidlách sú staré letné pneumatiky, 
niekoľkoročné, tvrdé „ako štolverk“. 
Na ceste je popršaný prach, kašovité 
rozjazdené lístie, v skorých ranných 
hodinách už aj námraza. Veď sa ešte 
nesolí, ale mrzne už naozaj výrazne. 
Teda, minimálne pred týždňom ráno 
prituhovalo ako po Dušičkách.

Je na čase, milí motoristi, uvedo-
miť si, že sa zmenilo ročné obdobie, že 
je jeseň a taktiež je dobré nejak koneč-
ne pochopiť, že fyzikálne zákony platia 
bez ohľadu na značku vozidla či (ne)
skúsenosť jeho vodiča.

Dni sú už veľmi krátke a viditeľ-
nosť aj počas tej krátkej doby je naozaj 
mizerná. Hoci platí celoročná povin-
nosť mať aj denné osvetlenie, neraz 
ani to počas dňa nestačí a je potrebné 
prepnúť na osvetlenie, ktoré cestný 

zákon nariaďuje počas zníženej vidi-
teľnosti. Mimochodom, kedy naposle-
dy ste si dali skontrolovať funkčnosť a 
správne nastavenie svetiel? Na posled-
nej „estékáčke“ pred dvomi rokmi, ale-
bo ešte nikdy?

Jeseň je pre motoristu predzvesť 
zimy. Za starých čias motoristické ča-
sopisy pripomínali vodičom riziko 
namrznutej vozovky na môstikoch, v 
zatienených lesných úsekoch. Pripo-
mínali potrebu správneho tlakovania 
pneumatík, ktoré výrazne ovplyvní 
stabilitu vozidla. Pripomínali nevy-
hnutnosť kvalitných funkčných tlmi-
čov. A mnoho mnoho ďalších užitoč-
ných rád. Dnes si nanajvýš prečítame 
pocity motoristického novinára, ako 
mu je príjemne v limuzíne, na ktorú 
bežný občan nezarobí ani za desať ži-
votov.

Lenže, naozaj máme iba ten jeden. 
Takže – milí vodiči, hlavne rozum!

Vodiči, hlavne rozum!

» red

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,90 € / ks
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
sp
d
ú
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ko

PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša
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0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.
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Občianske združenie Fórum živo-
ta aj tento rok organizuje kampaň 
Sviečka za nenarodené deti. 

„Tento rok sme sa zamerali na ženu, 
na ktorú sa v súvislosti s potratom sú-
stredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje 
Lucia Lalíková, koordinátorka kam-
pane. „Plameň sviečky má viesť však 
aj k  stíšeniu a k myšlienke na všetky 
nenarodené životy. Sme presvedčení, 
že nás to môže nasmerovať k lepšiemu 
pochopeniu prežívania každej ženy, 
ktorú zasiahla táto neľahká životná 
skúsenosť. V konečnom dôsledku toto 
pochopenie povedie aj ku skutočným 
riešeniam a konkrétnej pomoci.“ 

Peniaze, ktoré Fórum života zís-
ka predajom sviečok, budú smerovať 
práve do pokračovania a rozvíjania po-
moci predovšetkým ženám a rodinám. 
Platforma už niekoľko rokov realizuje 
projekt Zachráňme životy. Za 12 rokov 
existencie sa vďaka nemu narodilo 159 
detí. 

Podobným spôsobom pomáhajú aj 
Centrá konkrétnej pomoci Femina v Le-
viciach, Prešove a Snine. Sústredia sa 
najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú 
choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej 
situácii. Fórum života od roku 2018 sie-
ťuje pomáhajúce organizácie, buduje 
databázu organizácií a odborníkov so-
ciálnej pomoci a  vytvára kontaktné 
miesta a rodinné centrá po celom Slo-
vensku. „Naším cieľom je, aby sme zo 

zbierky vedeli v  budúcnosti podporiť 
fungovanie týchto centier. Pomoc sa 
tak decentralizuje mimo Bratislavy 
a bude dostupná ženám i  rodinám čo 
najbližšie k  ich bydlisku,“ vysvetľuje 
prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je 
stále možné – Fórum života ocení prá-
cu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú 
zbierku a  predaj sviečok. Podrobné 
informácie, čo dobrovoľnícka práca 
prináša a prihlasovací formulár nájdu 
na kampaňovom webe www.sviecka.
forumzivota.sk. 

Sviečky sa začnú predávať od 
19. októbra, kampaň vyvrcholí počas 
sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019. 

Kampaň je možné podporiť niekoľ-
kými spôsobmi: kúpou sviečky v mies-
te predaja; zaslaním SMS s textom DMS 
SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 
EUR); darovaním financií cez portál 
darujme.sk; bankovým prevodom na 
účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 
7295. 

Sviečka za nenarodené deti 

» Margita Vanovčanová, Fórum života

Hoci poslanci konečne zvolili po-
sledných štyroch kandidátov na 
ústavných sudcov, faktom je, že 
ústavný súd bol sedem mesiacov 
funkčný len na polovicu. 

Vďaka komu, vie každý súdne zmýš-
ľajúci občan. Dokonca, vieme aj to, 
prečo to tak muselo byť. Dôležité sú 
osobné záujmy, zabalené do straníc-
kych priorít, ako záujem spravodlivosti 
v štáte a medzi jeho občanmi.

Skúsenosti s touto voľbou teda 
jednoznačne potvrdzujú, že je nevy-
hnutné, aby boli vykonané zmeny vo 
výbere ústavných sudcov tak, aby sa 
už ústavný súd nemohol stať politic-
kým vazalom a mohol efektívne chrá-
niť právny štát a práva ľudí. 

Ak by niektorí poslanci, viazaní 
straníckou subordináciou, pristupova-
li zodpovedne k svojmu poslaneckému 
sľubu, že budú svoj mandát vykonávať 
v záujme občanov, ústavný súd mohol 
už od februára plniť svoje právomoci 
efektívne v plnej zostave. Vtedy sa uvoľ-
nilo deväť miest ústavných sudcov a na 
ústavnom súde zostali len štyria sud-
covia. Už v prvom kole voľby bolo mož-
né zo 40 uchádzačov zvoliť 18 takých 
kandidátov, ktorí spĺňali osobnostné 
ako aj odborné predpoklady na výkon 
funkcie ústavného sudcu. Poslanci vte-
dy nezvolili nikoho. Nasledovali ďal-
šie štyri voľby, spolu deväť hlasovaní, 
kým sa podarilo zvoliť potrebný počet 

kandidátov. Tento nezodpovedný prí-
stup poslancov vážne ohrozil ochranu 
práv ľudí a právneho štátu. Za sedem 
mesiacov znefunkčneného ústavného 
súdu je nevybavených 1400 podaní a 
1000 spisov nemá prideleného sudcu. 
Plénum nebolo schopné rozhodnúť v 
dôležitých veciach ako boli  napr. voľby 
do Európskeho parlamentu.

Ústavný súd je finálnym garantom 
spravodlivosti v tejto krajine. Len on 
môže rozhodnúť o zrušení neústavné-
ho zákona či o neplatnosti volieb, len 
on môže zrušiť neústavné rozhodnutie 
štátneho orgánu alebo súdu. Takáto 
inštitúcia sa v právnom štáte obsadzuje 
s maximálnym rešpektom a vážnos-
ťou. Slovenská realita však ukazuje, 
že napriek štandardnej právnej úprave 
sa ústavný súd môže stať predmetom 
politického kupčenia, prípadne poli-
tického nezáujmu. Napríklad poslední 
štyria zvolení kandidáti sa zúčastnili 
každého kola voľby a mohli byť  zvole-
ní hneď vo februári. Uvedené dokazu-
je, že pre budúcnosť je potrebná zmena 
legislatívy. Obštrukciám vedúcim k 
znefunkčneniu ústavného súdu sa dá 
predísť napríklad zakotvením priebež-
nej obmeny ústavných sudcov, kedy by 
tretinu ústavných sudcov volil vždy iný 
parlament, čo navyše zabezpečí aj jeho 
kontinuitu.

Ústavný súd čaká ešte dlhá cesta

» Zdroj: VIA IURIS + red
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Vykurovacia sezóna sa tento rok za-
čala o čosi skôr, ako sme boli zvyk-
nutí. A to celkom razantne. Ranné 
mrazy hovoria samé za seba.

Teplo v našich domovoch však potre-
bujeme. Zopakujme si, aké je zdravé, no 
stále ešte racionálne teplo. S možnou 
odchýlkou plus mínus tri stupne sa za 
vhodnú teplotu v obytných priestoroch 
považuje 21 stupňov Celzia. V kúpeľni 
je to 24 stupňov, v kuchyni a na toale-
te naopak, stačí aj menej, najviac 20. 
Predsieň sa má uspokojiť s pätnástimi 
stupňami. Samozrejme, nie je celkom 
jednoduché regulovať teplotu tak, aby 
zodpovedala týmto odporúčaniam. Dá 
sa to však dosiahnuť.

Na reguláciu celkového spotrebo-
vaného tepla však nestačia iba ventily 
na radiátoroch. Ak napríklad v lete 
používame na okenných sklách (plo-
chách) slnečné clony, v zime sú nee-
konomické. Ak je obydlie orientované 
napríklad na „východozápad“, tak aj v 
mrazivých dňoch, ak je dostatok slnka, 
nepotrebuje veľké tepelné príkony.

V zimnom období – na rozdiel od 
leta – meníme aj spôsob vetrania. Ne-
vetráme priebežne, napríklad sklope-
ným oknom, ale nárazovo, rýchlym 
vetraním miestnosti. Mimochodom, 

energeticky úsporné stavby a byty 
majú až o 50 percent nižšiu spotrebu 
energie ako tie „bežné“. Potom, vašu 
spotrebu tepla výrazne ovplyvní aj spô-
sob, akým máte zariadený byt či dom. 
Ak máte pred radiátormi ešte záclony, 
či nebodaj nábytok – často napríklad 
sedačky – určite potrebujete na na aku-
mulovanie potrebného tepla v miest-
nosti oveľa viac energie.

Majitelia rodinných domov by si 
pred sezónou mali dať skontrolovať 
kotol. Aj keď hreje, funguje napohľad 
dobre, môže sa strácať teplo, alebo nej-
de efektívne. Zavolajte si odborníka, 
aby vám ho prekontroloval, vyčistil, 
povysával a umyl jeho jednotlivé časti.

Občas sa tiež stáva, že teplo uniká 
cez poschodie a zle utesnenú povalu. 
Myslite preto aj na dobrú izoláciu. 

Ešte jeden poznatok na záver. Zní-
ženie teploty v byte o 1 ° C predstavuje 
asi 6-percentnú úsporu nákladov na 
teplo. V praxi to znamená, že ak spot-
rebiteľ zníži teplotu v miestnosti z 23 °C 
na 20 °C, môže ušetriť približne 18 per-
cent nákladov na vykurovanie. Takáto 
regulácia sa dá využiť napríklad počas 
neprítomnosti ľudí v byte. Teplotu stačí 
nastaviť na asi 16 až 17 °C.

Teplo môžeme mať aj lacnejšie

» red

Nie mimo misu, 
ale nepodstatné, irelevantné.

Slovenčina naša
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,

jablkového
a slivkového kvasu
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO

SLUŽBY

Nie päť euro, ale päť eur. Nie 
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

Slovenčina naša



PDzel19-41 strana- 8

kultúra Najčítanejšie regionálne noviny
8

13
119

02
90

 



PDzel19-41 strana- 9

kultúraprievidzSko
9

13
119

02
90

 



PDzel19-41 strana- 10

kultúra Najčítanejšie regionálne noviny
10

13
119

02
90

 

13
119

02
90

 



PDzel19-41 strana- 11

kultúra prievidzSko
11

13
119

02
90

 

pl
at

en
á 

in
ze

rc
ia



PDzel19-41 strana- 12

zaujalo náS Najčítanejšie regionálne noviny
12

%


