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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 000 domácností 

PRIEVIDZSKO
č. 21 / 24. máj 2019 / 23. ROčNÍK

EXTRA

PALIVOVÉ DREVO 
ručne štiepané bez odpadu

  

MÄKKÉ SUCHÉ  

 

T: 0907 429 904
dlžky 25, 30, 33, 40, 50
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24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov
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T: 0908 13 11 99
Odstavčatá

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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2
redakčné slovo / reality, domácnosť 

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)

RÔZNE

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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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 11 m2.
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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slovenský výrobca
možnosť zakúpenia
len vrchného dielu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže 

za Okresným úradom
práce ponúka

PLAVKY
veľkosť košíka B-G

T: 0907 975 776

letný
sortiment textilu
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Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.
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SALAŠ KOLIBKA
Bojnická cesta (pri SHELL)

100% BIO májová bryndza
TERAZ V AKCII

Informácie: 0905 567 234
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služby, domácnosť, interiér
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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

Kontakt betón : 0903 775 517
www.dawebeton.sk 72
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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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- štiepaný buk

- odrezky dub

mobil: 0910 598 927
 Po. - Pia.   8   14   od   - do   hod.  

oo  oo  
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

1 cent

VEĽKÁ JARNÁ AKCIAVEĽKÁ JARNÁ AKCIA

Ku vybraným dekorom 

            podložka a lišta len za

Ku vybraným dekorom 

            podložka a lišta len za
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právnik radí / zamestnanie, služby

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré Automo-
toveterány Škoda, Lada, 
EMBÉČKA,Trabant, atď. T: 
0918 383 828

byty/predaj 3
» Predám 3-izbový byt na 
ul. M. Mišíka. RK nevolať! 
Tel: 0903 536 269
» Predám 3izb byt v 
Necpaloch RK nevolať! T: 
+421 904 857 296
» Predám garsónku v PD 
na sídlisku Sever. T: 0905 
609 318

byty/prenájom 4
» Prenajmem trojizbový 
byt na Zapotôčkoch. Voľný 
ihneď. T: 0948 344 978

domy/predaj 5
» Predám starší RD v šir-
šom centre PRIEVIDZE 5+1, 
11a pozemok, všetky IS cena 
130000 €. Tel. 0903 987 831

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim garsónku alebo 1 
izb.byt v PD. Aj pôvodnom 
stave. Ponúknite. RK Ne-
volať! T: 0918 546 386
» Kúpim 2 -3 izb.byt v Prie-
vidzi. Ponúknite. RK Nevo-
lať! T: 0905 180 640

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

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

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

Platové podmienky: 
840€/brutto + diéty, prípadné mesačné odmeny
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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 13
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH

Firma HĽADÁ

PRACOVNÍKOV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + netto 1800€/mes.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115
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BURZA GRAMO PLATNÍ
PRIEVIDZA nedeľa 26.5. o 15:00 hod.

ART POINT (Kino Baník)
viac info na: gramobazar@gmail.com
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kultúra, zdravie

V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

� � �� � � �� � � � � � �� ���� �
� � � � � �� � � � � �� � � �� � ��� �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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Veľakrát sa na vás v obchodoch usmieva veselá značka BIO, no vedeli ste, že nee-
xistuje žiadna vedecká možnosť ako dokázať, či je už hotový výrobok skutočne BIO? 
Európsky súd audítorov o bio potravinách

BIO potraviny teda produkty ekologického poľnohospodárstva, sú veľmi populárne a dopyt po 
nich stále rastie. To je samozrejme výborná správa. No nakoľko neexistuje technológia, ktorá by po-
tvrdila BIO kvalitu potravín, je potrebné neustále pracovať na tom, aby výroba a dovoz BIO potravín 
spĺňali predpisy Únie. Jediná možnosť ako teda môžeme potvrdiť splnenie „bio noriem“ je zabezpečiť 
vysledovateľnosť produktu cez výrobcu, dovozcov až po predajcov. Musíme poznať a kontrolovať 
všetkých, ktorí s bio výrobkami prišli do styku. A tu majú, podľa Európskeho dvora audítorov, člen-
ské štáty i Komisia viaceré nesplnené domáce úlohy. V roku 2012 vydali audítori správu s odporúča-
niami, ako tento systém kontroly zlepšiť a v marci 2019 správu k tomu, ako sa s ich odporučeniami 
naložilo. Posudzovali, či systém kontroly EÚ týkajúci sa výroby, spracovania, distribúcie a dovozu 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby teraz poskytuje spotrebiteľom väčšiu istotu.
Stále je čo zlepšovať

Audítori boli s plnením odporúčaní pre systém kontroly spokojní a ich odporúčania z roku 2012 
boli za posledné roky čiastočne zapracované. Komisia obnovila v členských štátoch svoje audity 
týkajúce sa bio potravín, pričom väčšinu z nich už navštívila. Príslušné orgány členských štátov, 
ktoré kontrolovali, prijali opatrenia na zlepšenie svojich systémov kontroly, niektoré členské štáty 
upravili legislatívu.

Nedostatky však pretrvávajú; uplatňovanie predpisov nebolo zatiaľ v EÚ zjednotené a podávanie 
správ v členských štátoch bolo niekedy pomalé a neúplné.
Vysledovateľnosť bio potravín má medzery

Aj napriek zlepšeniam z posledných rokov najmä v EÚ sa zistilo, že mnohé produkty nebolo možné 
vysledovať až na úroveň poľnohospodárskeho výrobcu! Pričom vysledovanie niektorých výrobkov 
trvalo viac ako tri mesiace.
Dovoz bio potravín z tretích krajín

Okrem domácich otázok sa audítori vo väčšej miere zaoberali dovezenými produktmi ekologickej 
poľnohospodárskej výroby. Najmä v tejto oblasti čelí EÚ výzvam.

V roku 2018 boli do Európskej únie dovezené BIO potraviny z viac ako 100 
tretích krajín. Audítori však zistili, že kontrola takto dovezených BIO potra-
vín zlyháva najviac a preto začali vykonávať návštevy inšpekčných organi-
zácií v krajinách, ktoré dovážajú BIO potraviny do Európskej únie.
Čo z toho vyplýva a na čo si má dať spotrebiteľ pozor?

Základný fakt je ten, že BIO potraviny sú zdravšie a  veľakrát aj chut-
nejšie. No riziko, že značka BIO je len zneužitý marketing stále pretrváva. 
Podľa správy však BIO potraviny vyrobené v Európskej únií v drvivej väčšine 
prípadov spĺňajú požiadavky na označenie BIO. Omnoho väčší problém je 
s dovezenými potravinami z tretích krajín s označením ekologickej výroby, 
kde inšpekčné orgány niekedy nekladú také prísne kritéria ako na tie eu-
rópske. Preto ak chcete mať čo najväčšiu istotu pri výbere BIO potraviny, 
sledujte aj krajinu pôvodu. 

Miroslav Žiak, 
poslanec TSK,

expert na potravinárstvo 

Bio - Nebio
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» Čistenie hrobov a ob-
nova písma, serióznosť, 
korektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521
» 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
» Kúpim jelenie danielie 
parohy a trofeje.T: 0904 
134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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    

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751

Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 13
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NÁPLŇ PRÁCE:  zemné a výkopové práce 
     strojom JCB/CAT

NÁPLŇ PRÁCE:  rozvoz materiálu po   
        stavbách na T815/Iveco
     práca na dennej báze  
        prevažne v okrese Prievidza
PONÚKAME:   mzdu od 800€ + odmeny 
       + 13./14. plat
                           výplatu do 7. dňa v mesiaci
                          stravné, cestovné
                           seriózne jednanie
POŽIADAVKY:   VP „C“, KKV

Záujemcovia hláste sa na t. č. 0903 277 753
alebo pošlite žiadosť na mail: mzdy@dak.sk

STROJNÍKA

HĽADÁME
do stavebnej firmy 

na pracovné zmluvy

VODIČA NÁKLADNÉHO AUTA

13
119

02
27

Prijmeme zamestnanca na pozíciu  
OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej 
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových 
výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou
Mzda: 520€, max. 30% prémie

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

13
119

00
43

PONÚKAME:    mzdu od 700€ (výučný list 
      v odbore)
                            výplatu do 7. dňa v mesiaci
                           stravné, cestovné
                            13. plat/14. plat

Záujemcovia hláste sa na t. č. 0903 277 753
alebo pošlite žiadosť na mail: mzdy@dak.sk

MURÁR, TESÁR

HĽADÁME
do stavebnej firmy 
zamestnancov na 
pracovnú pozíciu

7
5
-0
6
-3

ZAMESTNANIE

prax v zákazkovej výrobe nábytku výhodou
nástup možný ihneď
vodičský preukaz skupiny B
pracovný úväzok na pracovnú zmluvu
mzda - 4,50€ - 7,00€ / hod. + odmeny 

13
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 496,90 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 8.00-17.00

So 8.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

13
119
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30
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Žiaľ, stalo sa už zvykom, že posolstvá 
pápeža Františka sa na Slovensku 
príliš necitujú, nepublikujú a už vô-
bec sa nimi mnohí hodnotovo neria-
dia, hoci, k rímskej cirkvi sa radi a 
často hlásia. Asi sú pre takýto postup 
nejaké dôvody. My ich nemáme, v na-
šom vydavateľstve posolstvá svätého 
otca nezamlčujeme.

Pápež František vyzval novinárov, 
aby sa vyhýbali falošným správam a 
upozornil, že „jedna z prvých vecí, co 
urobia diktatúry, je umlčanie slobody 
médií.“ Za jednu z podstatných vlast-
ností pre kvalitnú službu novinára 
pápež označil pokoru. Pápež citoval aj 
svojho priameho predchodcu: „Ako po-
vedal Benedikt XVI., neraz - je tenden-
ciou masmédií vytvárať v nás pocit, 
že sme stále „divákmi”, ako keby sa 
zlo týkalo len iných a akoby sa nám 
samým niektoré veci nikdy nemohli 
stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a v 
tak v zlom ako aj v dobrom naše správa-
nie vplýva na iných- (Príhovor na Špa-
nielskom nám., 8. dec. 2009, Insegna-
menti V, 2, 672).

„Pokorní novinári, to neznamená 
priemerní, ale skôr vedomí si toho, že 
prostredníctvom článku, tvítu, priame-
ho televízneho či rozhlasového prenosu 
sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opa-
trní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu 
a neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli 
napríklad to, ako môžu niektoré „krikľa-
vé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality. 

Uvedenie na pravú mieru je pri pochy-
bení vždy nevyhnutné, ale nestačí na 
prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe, 
keď sa prostredníctvom internetu môže 
nejaká falošná informácia šíriť až do tej 
miery, že sa zdá autentickou. Preto by 
ste vy, novinári, mali vždy brať do 
úvahy silu prostriedku, ktorý máte k 
dispozícii, a odolať pokušeniu publi-
kovať nedostatočne overené správy.“

Pokora novinára má aj priamy súvis s 
jeho slobodou, pokračoval pápež:

„Pokorný novinár je novinárom 
slobodným. Slobodným od podlieha-
nia vplyvom. Slobodný od predsudkov, 
a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje 
odvahu!“ Pápež tiež vyzval novinárov 
na prinášanie aj dobrých správ o dob-
rých veciach, ktoré často zostanú pre-
kryté negatívnymi správami:

„Pokorný a slobodný novinár sa 
snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je 
predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej 
službe ako biskupa vždy potešilo, je zis-
tiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko 
ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na 
pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu, 
koľko ľudí sa každodenne venuje služ-
be iným, koľko ľudí podáva pomocnú 
ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Po-
kračujte, prosím, v rozprávaní aj o tejto 
stránke reality, ktorá je vďaka Bohu stále 
tou, ktorá má väčší rozsah.“

„Komunikovať dobro“ je podľa pá-
peža Františka imperatívom doby.

Komunikovať dobro

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

pani Emíliou Cachovanovou,

 Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli navždy 
rozlúčiť s mojom drahou manželkou, 

mamou a babkou

ktorá nás opustila dňa 14.5.2019 
vo veku nedožitých 69 rokov. 

Ďakujem za slová sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
môj veľký žiaľ. 

   Manžel a deti s rodinami. 

13
119

02
29

Pavlou Luptákovou rod. Petrášovou,

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 
navždy rozlúčiť s našou mamou, 

starou mamou a prastarou mamou

ktorá nás navždy opustila dňa 15.05. 2019 vo veku 96 rokov. 
 

   Smútiaca rodina.

72
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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

   My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu 
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných úda-
jov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referen-
dum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný pro-
jekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá 
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, 
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších 
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podpor-
ovanie výskumu. 

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

?

tentorazidemvolit.eu

Európske voľby  25. MÁJ 2019

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.

Spôsob hlasovania
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SLUŽBY

Koľko sa toho už popísalo o deťoch 
ešte nenarodených. Veď v poriad-
ku, ale prečo nie aj o tých už naro-
dených? O deťoch, ktoré sú zdra-
vé, žijú v   ekonomicky i sociálne 
dobrom prostredí, no chýba im to 
hlavné – otec, matka, rodina. Nie 
iba v rodnom liste.

Jeden z dní, ktoré sú pred nami v 
najbližšom týždni, sa tradične volá 
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež 
už popísalo dosť. Poďme však na to 
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by 
mali byť nie raz do roka, ale každý 
deň.

Vo väčších mestách sa dieťa v 
rodine už vo veľkej miere dostalo na 
úroveň batožiny. Ráno naložíme, 
odvezieme, vyložíme, popoludní pri-
vezieme, potom zavezieme ešte na 
nejaké krúžky  večer zas na noc do-
vezieme domov. Čas prežitý v aute na 
zadnom sedadle sa deťom predlžuje, 
komunikácia s rodičmi skracuje a sa-
motné dieťa sa postupne stáva sirotou 
v hoci aj navonok dobre fungujúcej 
rodine.

Množstvo moderných štúdií pre-
ukázalo, že kvalitne strávený čas s 
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či 
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi 
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre lás-
kavosť a citlivosť rodičov voči deťom. 
Výskumy však upozorňuje na to, že 
iba viac času automaticky nezname-
ná aj viac osohu pre deti. Deti by ne-
mali žiť pri nás, ale s nami. A platí to 
aj v obrátenom garde.

Je šanca reštartovať naše návy-
ky - áno, blíži sa Medzinárodný deň 
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba 
ako príležitosť po roku opäť raz vziať 
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to 
ani nerobme. Deti nás potrebujú stá-
le, aj keď málokedy nám to povedia. 
A to je vážny signál na zamyslenie – 
čím menej toho deti rodičom povedia, 
tým viac sa od seba navzájom rodina 
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je, 
že to platí pre všetky vekové kategó-
rie, teda aj vtedy, keď už deti predsta-
vujú dospelú generáciu, no majú ešte 
žijúcich rodičov.

Takže – nestačí iba žiť pre deti. 
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s 
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý 
deň po ňom.

Aj narodené deti stoja za slovo

» ib
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

01.06. 2019 a potom každú druhú sobotu
pred Kolibou PACHO 9:00 - 10:00 hod.

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD
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Na cesty vyšli milovníci cyklistiky 
a motoriek. Ak sa niekedy stanete 
svedkom ich nehody, je treba aj ako 
laik okamžite zranenému pomôcť. 
Ide totiž o čas!

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

Pamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam 
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je 
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú 
pri nehodách preto, že sanitka prišla ne-
skoro, ale preto že im nikto nepomohol.
Zásada 5T

Najskôr na zraneného zvoláme čo 
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri 
vedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na 
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu-
jeme prípadné poranenia – krvácanie, 
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime 
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, 
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
Privolať pomoc

Ak je účastných viac svedkov neho-
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla 
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví-
me si na mobile odposluch a vytáčame 
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera.

Ak pacient nedýcha a nezistíme mu 
nahmataním na predlaktí alebo krku 
tep, začíname s oživovaním. Kľakne-
me si vedľa postihnutého, zomkneme 
si dlane medzi prstami a naše zápästia 
umiestnime na dolnú časť hrudníka zra-
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na-
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame 

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

Po 30 stlačeniach hrudníka zakloní-
me hlavu postihnutého a  vytiahneme 
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné 
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom 
a  palcom ruky položenej na čele, čím 
zabránime úniku vzduchu. Nadýchne-
me sa a pevne obopneme našimi ústami 
ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do 
postihnutého približne sekundu a  sle-
dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
Pamätajme si 

Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudní-
ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme 
do príchodu záchranky alebo kým ne-
začne zranený sám dýchať a  preberať sa.
ABC záchrany života

A – airway – spriechodnenie dý-
chacích ciest – opatrným otočením 
postihnutého na chrbát, zaklonením 
hlavy a  nadvihnutím brady. Položte 
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hla-
vu dozadu. S prstami pod špičkou brady 
nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili 
dýchacie cesty.  

B – breathing – sledujeme dýcha-
cie pohyby – či sa zranenému zdvíha 
hrudník, počúvame uchom pri jeho 
ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek 
nezdá, uskutočníme oživovanie. 

C – circulation – zisťujeme krvný 
obeh – na krku, na zápästí alebo pria-
mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a 
kontrolujeme prítomnosť tepu.

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif
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Najčítanejšie 
                            regionálne noviny

Príjem občianskej inzercie prostredníctvom SMS 
na číslo 8866 (podrobný návod nájdete na str. 6)
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bezplatná linka  0800 777 100
email personalne@crystalcall.eu

Máme pre teba
prácu v tvojom meste!
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Nováky
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Zlomeniny sú zranenia, ktoré nás 
obvykle prekvapia. Náhle vzniknutá 
bolesť a imobilizácia sú ich násled-
kom. 

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. 
Na hojení sa najviac podieľa okostica - 
periost a bunky, tvoriace novú kosť – os-
teoblasty. Vytvorí sa kalus, ktorý neskôr 
spevnie, osifikuje, až stopa po zlomenine 
väčšinou úplne zmizne. Podľa lokality sa 
zlomenina lieči 3-8 týždňov znehybne-
ním postihnutej oblasti. 

Kosť je najtvrdší biologický materiál. 
Ak by opora tela nebola z kostí, ale oce-
le, by pre rovnakého človeka vážila aj 
päťnásobne viac. Na rozdiel od kovu ale 
je kosť schopná rastu, obnovy a opravy. 
Najpevnejšou kosťou  je najdlhšia kosť 

- stehenná kosť. Je silnejšia ako betón a 
pri tom je dutá. Kubický centimeter kosti 
dokáže zniesť tlak až 500 kilogramov. Hoci 
sú pevné, celý život v nich prebieha látko-
vá výmena.

Počet kostí v tele sa mení vekom, no-

vorodenec má vyše 300, počas vývoja sa 
niektoré spájajú a v dospelosti je ich okolo 
206, nie každý musí mať rovnaký počet. 
Kosti predstavujú 15-20 percent hmotnosti 
tela. 

Ak je to možné, treba zaradiť aj pobyt 

vonku, lebo slnečné lúče sú veľmi dôležité 

pre tvorbu vitamínu D.

O kosti sa treba starať ale už od útleho 
detstva, dostatok vápnika a vitamínu D je 
nevyhnutný celý život. Vekom sa objavu-
jú osteoporotické zlomeniny, ktoré hrozia 
vážnymi komplikáciami a  pritom je ich 
možné ovplyvniť správnou stravou. Ženy 
sú k zlomeninám náchylnejšie. Ak strava 
nedokáže pokryť potreby, je možné siah-
nuť po výživových doplnkoch.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia 

Bratislava

Ako pomôcť liečbe zlomeniny stravou

ilustračné foto                                                                                                         Zdroj internet

Čo zaradiť do jedálnička:
1. Ryby – sardinky, losos, tuniak. Ob-
sahujú dostatok vitamínu D,  preto 
by mali byť v strave štandardne 2-3x 
do týždňa, pri zlomeninách častejšie. 
Okrem vitamínu D sú zdrojom vápni-
ka,  prospešných omega-3-mastných 
kyselín a bielkovín. 
2. Mliečne výrobky – jogurt, tvaroh, 
tvrdé syry, mlieko. Sú dôležitým zdro-
jom vápnika a bielkovín.
3. Mak je najbohatší zdroj vápnika, 
obsahuje ho až 1200 mg v 100g
4. Zelenina a ovocie. Zelené šaláty, 
špenát, brokolica, citrusové plody. Sú 
zdrojom vitamínu K a C.
5. Strukoviny – sú zdrojom vápni-
ka, horčíka a bielkovín.

Strava po zlomenine musí obsaho-
vať: 
1. Vápnik (kalcium) – odporučenú 
dennú dávku 800 mg treba zvýšiť na 
1200-1500 mg, aby mali kosti materiál 
na obnovu po úraze
2. Horčík (magnézium) – pri meta-
bolizme vápnika je nevyhnutný horčík 
a preto sa odporúča v pomere 2:1
3. Vitamín D - Odporúčaná dávka je 
400 IU (medzinárodných jednotiek) 
denne, vo vyššom veku 800 IU.
4. Vitamín C – o jeho potrebe sved-
čí aj ľudový názov skorbutu, choroby 
prejavujúcej sa aj zlomeninami kostí  
- kostižer. Odporúčaná dávka je 100-
130 mg, počas liečby zlomeniny mož-
no zvýšiť na 250 mg/deň
5. Bielkoviny – zvýšiť príjem o 10-20g

Náš tip
Záhradníčenie je považované za naj-
lepšiu aktivitu, ako svoje kosti udržať 
zdravé.
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Služba zdieľaných bicyklov na krátke trasy Zelený 
bicykel bude v Prievidzi k dispozícii aj v roku 2019. 
Mesto Prievidza pre obyvateľov mesta Prievidza a 
jeho návštevníkov na účel alternatívnej ekologic-
kej formy dopravy objednalo prevádzkovanie služ-
by verejných zdieľaných bicyklov za celkovú odpla-
tu 15 tisíc eur. Tým umožnilo prevádzkovanie tejto 
služby aj v tejto sezóne.

Ceny ostávajú rovnaké
Jednorazová polhodinová jazda na Zelenom bicykli 

stojí 40 centov, teda ostáva nezmenená. Úhrada sa reali-
zuje prostredníctvom spoplatnenej SMS správy na číslo 
8866. Podrobné pokyny sú na všetkých stojanoch služby 
Zelený bicykel. 

Mesačné programy sú dva. Za 250 predplatených mi-
nút v balíku Program Start, ktoré sú k dispozícii 30 dní, 
zaplatí zákazník 1,90 eur. Program Liter s 1 000 minúta-
mi na 30 dní stojí 5,90 eur. Aktívni používatelia môžu vy-
užiť aj Program XL, permanentku na celú sezónu, ktorá 
za 39,90 eur obsahuje 20 000 predplatených minút.

Mesto zaplatí 15 000 eur
Mesto počítalo v schválenom rozpočte na rok 2019 s 

podporou služby v rovnakej výške ako minulý rok, teda 
vo výške 7 000 eur. Prevádzkovateľ na základe skúse-
ností z predchádzajúcich sezón inicioval rokovania s ve-
dením mesta, pretože očakával, že by pri takejto výške 
podpory prevádzka bola stratová.

„Napokon sa po vzájomných rokovaniach podarilo 
nájsť riešenie, ktorým je objednanie prevádzky služby 
za dohodnutú vyššiu odplatu. Teším sa, že pri schvaľo-
vaní prvej zmeny programového rozpočtu mesta poslan-
ci podporili náš návrh navýšiť v tomto roku podporu na 
15 000 eur,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka 
mesta Prievidza. Mesto si zabezpečovanie prevádzky 
služby Zelený bicykel objednalo na obdobie od 18. mája 
do 14. októbra 2019, teda spolu na 150 dní.

Bez podpory by projekt skončil
„Snažili sme sa, aby projekt v meste ostal, pretože si 

uvedomujeme jeho prínos, aj veľmi pozitívne vnímanie, 
ktoré presahuje hranice mesta. Dá sa povedať, že bez 
podpory mesta by nebola jeho prevádzka ďalej možná. 
Chceme sa teraz zamerať na propagáciu služby zdieľa-
ných bicyklov, a pomôcť tomu, aby bola viac využívaná. 
So spoločnosťou 2brothers plánujeme spolupracovať na 
osvetových a  propagačných aktivitách, ktorými budeme 
propagovať alternatívne formy mobility a cyklistiku v 
meste. Dohodli sme sa tiež na poskytovaní štatistických 
a prevádzkových informácií, na základe ktorých sa bu-
deme snažiť zavádzať vylepšenia,“ dodáva primátorka 
Macháčková. 

Vďaka podpore mesta Zelený bicykel 
pokračuje aj túto sezónu

Ceny služby Zelený bicykel
 Jednorazová jazda (Maximálna povolená dĺžka 

jazdy je 30 minút.) – 0,40 €
 Program Start (250 predplatených minút, po maxi-

málnu dĺžku 30 dní) – 1,90 €
Program Liter (1.000 predplatených minút, po maxi-

málnu dĺžku 30 dní) – 5,90 €
Program XL (20.000 predplatených minút) – 39,90 €

Súťaž o permanentky Zeleného bicykla
Ak chcete vyhrať jeden z 10 poukazov na bez-

platnú aktiváciu Programu Start služby Zele-
ný bicykel, pošlite do 1. júna 2019 na e-mail 
info@prievidza.sk svoju odpoveď na otázku: 
„Prečo ste v minulých sezónach využili, 
alebo nevyužili službu Zelený bicykel?“ 
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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 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
          TESÁROV
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620
Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia 
  (jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Dojel jsi ze zakázky 
����������������

������������

����������� ALMAARKu�����������������������
ZZZEDNNÍKKKY, FASSÁÁDDNÍKKY

���������������  �����������

����������������������������������
na HPP   244 0000 €€/rrook aa víccee
��������440 0000 €€/rookk a více

������������������������������������
�������� 

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto


