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Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SERVIS KLIMATIZÁCIE 29€

PREZÚVAME OD 14€
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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T: 0908 13 11 99
Odstavčatá

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 

KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-

KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 
ZMESKY • 0944 842 953
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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
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PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
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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    27.920 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      45.115 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)

Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy
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Zlepšime verejnú dopravu v našom kraji 
Zastupiteľstvo Trenčianskej župy schválilo Plán dopravnej obslužnosti 

(PDO). Tento dokument je jeden z najdôležitejších dokumentov z oblasti do-
pravy. Dovolím si uviesť najdôležitejšie body, ktoré z dokumentu vyplývajú.

Bude sa jazdiť menej? Súčasný prepravný výkon v prímestskej autobu-
sovej doprave je v objeme cca 22,8 mil. tarifných km. PDO počíta so zníže-
ním výkonov v doprave v rozmedzí od 13,3 mil. tarifných km, po výkon 21,0 
mil. tarifných km. Znižovanie výkonov predstavuje škrtanie v autobuso-
vých linkách prímestskej autobusovej dopravy. Menší výkon pre cestujú-
cich znamená menej dopravy. Nie som zástancom znižovania tarifných 
km, ale ak sa vedenie župy takto rozhodne, som presvedčený, že potom 
musíme pre obyvateľov nášho kraja urýchlene hľadať alternatívu vo 
verejnej doprave. Tou môže byť železničná doprava.

Obnovme železničnú dopravu: PDO vidí opodstatnenie v obnovení že-
lezničnej dopravy na trase Prievidza - Nitrianske Pravno. Plán navrhuje ro-
kovať s Ministerstvom dopravy o posilnení železničnej dopravy a počíta s 
prepojením vlakovej linky až do mesta Handlová. Rovnako som presvedče-
ný, že obnovenie železnice na trati Prievidza- Nr. Pravno je veľmi potrebné.

Časové lístky v autobusoch? Teraz neexistujú. Obnovme ich: Plán na-
vrhuje zavedenie predplatných časových lístkov týždenných, mesačných. 
Výborný návrh, ktorý musíme pretaviť do reality. Budem tlačiť na vedenie 
župy, aby sa tento plán stal čím skôr realitou.

Lepšie spojenie Prievidze s krajským mestom Trenčín:  Momentálne 
majú obyvatelia kraja nedostatočnú zrýchlenú autobusovú dopravu 
medzi mestami Prievidza – Bánovce nad 
Bebravou – Trenčín. V novom cestovnom 
poriadku je potrebné posilniť dopravu na 
uvedenej trase v rámci rýchleho autobu-
sového spojenia.

Ako krajský poslanec budem uvedené 
kroky presadzovať. 

       Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK 

Svoje otázky smerujte 
na michaldureje@gmail.com

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Prenajmeme priestory v Prievidzi 
s rôznymi výmerami vhodné na poskytovanie služieb 

alebo zriadenie obchodnej prevádzky:

 

Viac informácií 0903 895 241 alebo prenajomreality@slovanet.sk

- Ulica M. Mišíka č.410 (Mládež) 
– až do 444 m2

- OD Vtáčnik – až do 1777 m2

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej

tabuli 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 15m2, 55m2, 11m2, 18m2.
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 

tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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21TOMFEKSTAV s.r.o.

- odvoz a likvidácia odpadovej vody, dovoz úžitkovej vody (cestné frézy, 
 stavby)
- krtkovanie, čistenie kanalizácie, dažďových zvodov a rôznych potrubí, 
 monitoring
- kanalizačné prípojky (oprava, pripojenie), montáž žúmp, nádrží 
- zemné a výkopové práce
- búracie práce
- stavebné práce, základové dosky, izolácie, parkoviská, cesty, chodníky
- inžinierske siete
- kontajnerová preprava, možnosť ručného nakladania, vypratávanie, 
 odvoz
- predaj balíkovaného sena
- práce spojené s výrobou sena, kosenie, mulčovanie pozemkov
- zimná údržba parkovísk, komunikácii, odhŕňanie snehu
- ponuka skladových priestorov na dočasné uskladnenie (drevo, štrky...)

NOVÉ FEKÁLNE VOZIDLO s výkonným čerpadlom 
11,5m3, 60m hadíc

NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM:
každý šiesty vývoz 50% zľava

tel.: 0949 622 353
e-mail: tomfekstav@gmail.com Tomfek Stav sro

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JARNÁ AKCIAVEĽKÁ JARNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle a mopedy 
starých česko-slovenských zna-
čiek, v akomkoľvek stave. ďaku-
jem za ponuky 0949 371 361
» Jawa 21 Mustang Stela 
Hopper Steward Simson. Kúpim 
tieto motorky.T: 0915 215 406
» Kúpim JAWU, SIMSON, PIONIER 
T: 0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám garáž v Prievidzi ul. 
Šumperská. T: 0907 793 125

stavba 8
» Kúpim haki lešenie.T: 0908 
532 682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle. T: 0915 876 860

deťom 12
» Predám kočík pre dvojičky. T: 
0904 486 258

rôzne/predaj 13

» Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 0905 
767 777
» Kúpim staré veci z povaly, sto-
doly, humna, pajty, z pozosta-
losti, platba na mieste. T: 0940 
100 473

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života 13
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Náplň práce:
 Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
 Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    

     vagónov

Požiadavky na zamestnanca:
 Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
 Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
 Nástupná tarifná mzda od 815 EUR
 Stabilná práca
 Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
 Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
 Príplatky za poobednú zmenu
 Príplatky za prácu v sťaženom prostredí od 0,67 EUR/hod.
 Stravné lístky v hodnote 4,30 EUR (doplatky zo sociálneho 

     fondu)
 Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovné pozície:

 Zvárač – Palič - Zámočník.
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Mesto Bojnice v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
– Riaditeľ Centra voľného času JUNIOR Bojnice 

Miesto výkonu práce: Centrum voľného času JUNIOR Bojnice, 
      Školská 293/9, 972 01 Bojnice
Rámcová náplň práce: Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie mesta 
Bojnice - Centra voľného času JUNIOR Bojnice, Školská 293/9, 972 01 Bojnice, IČO: 36126896. 

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete 

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1. august 2020
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.  

Uzávierka prijímania žiadostí je 19.6.2020 do 14.00 hodiny. 
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

Firma hľadá
pracovníkov 
do panelárne
v Nemecku.

1850€ v čistom. TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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ponúka
    

   
    

    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0908 348 845

Partner 
Wüstenrot
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 

práce, sádrokartón, maľovanie, 
bytové jadrá, elektrikárske práce. 
Rovné strechy FATRAFOL. Zn. Lacno

T:0948 975 710 13
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Postarám sa o Vašu záhradu
 bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné 
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

Q-ZETT spol. s r.o.     Duklianska 19     PO-PIA 9:00-16:30

542 02 25       0908 124 659

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

modelové

rady

ERKADO

-25%
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

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

Budete totiž od 1. júna potrebovať 
elektronický občiansky preukaz. 
Týmto dňom Národná agentúra pre 
sieťové a e-služby aktivuje elektro-
nické schránky na doručovanie pre 
subjekty a organizácie, ktoré nie sú 
zapísané v Obchodnom registri Slo-
venskej republiky. 

K tomuto kroku dôjde na základe 
zákona o e-Governmente. Na vstup do 
elektronickej schránky je potrebný ak-
tivovaný elektronický občiansky pre-
ukaz s čipom a bezpečnostným osob-
ným kódom. Ten budú potrebovať od 1. 
júna 2020 štatutári organizácií tretieho 
sektora, politických strán, cirkevných 
organizácií, záujmových združení, veľ-
vyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých 
zoznam je dostupný na Ústrednom 
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_ne-
zapisanych_PO.pdf.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, 
že napriek obmedzenému režimu na 
policajných oddeleniach dokladov 
prijímanie, výdaj  či aktivácia občian-
skych preukazov funguje v prijateľ-
ných čakacích dobách, keďže tento rok 
sa kvôli pandémii nového koronavíru-
su v agende dokladov neprejavila tzv. 
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o 
cestovné doklady.

V súčasnosti oddelenia dokladov 

fungujú päť dní v týždni. V pondelok, 
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14. 
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.

O elektronický občiansky preukaz 
či jeho aktiváciu možno požiadať na 
ktoromkoľvek oddelení dokladov na 
Slovensku. Výmena starého typu do-
kladu za elektronický je bezplatná, rov-
nako aktivácia občianskeho preukazu. 
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš 
vhodné využiť zostávajúci čas do za-
čiatku uplatňovania nového spôsobu 
komunikácie s vybranými subjektami 
zo strany štátu.

Elektronické občianske preukazy 
s čipom vydáva Slovenská republika 
od decembra 2013. V súčasnosti je drži-
teľom platného elektronického OP 3,25 
milióna občanov, pričom 62 percent, 
teda vyše 2 milióny občanov, majú do-
klad aktivovaný, čiže majú prístup do 
elektronickej schránky a môžu použí-
vať elektronické služby.

Štatutári viacerých 
typov organizácií, pozor!

» red

pani Olinka Číková

„Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.“

 Dňa 24.5.2020 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

mamička a starká,

z Morovna. 
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou a vďakou spomínajú dcéry Olinka a Evka s rodinami a ostatná rodina.

72
12

00
09

9

pán Koloman Hnáth

 Dňa 25. mája  2020 si pripomíname 
87. výročie nedožitých narodenín 

a 28. mája 2020 smutné 10. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko

z Novák. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

 S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 
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V týchto dňoch si pripomíname 
nedožitých 100 a 92 rokov 

našich rodičov

 
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami. 

Jána a Emílie Václavíkových.
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

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

PODLAHY

13
 12

0 
02

20

SKVELÁ AKCIA NA NEMECKÉ PODLAHY EGGER.Large pôvodná cena 16,5€/m2a Kingsize pôvodná cena 17,5€/m2teraz za jednotnú cenu 13,9€/m2.Spolu 19 dekórov.AKCIA platí do 30.6.2020. 
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Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay

24. mája 1844 
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v 
Baltimore prvý telegram na svete.

Výročia a udalosti

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

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751
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26. mája 1946    
sa na Slovensku konali posledné slobod-
né parlamentné voľby pred nástupom ko-
munizmu; Demokratická strana získala 62 
percent hlasov, kým Komunistická strana 
iba 30,37 percent.

Výročia a udalosti
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

kačky MULÁRD na výkrm 
15 € / ks(priemerná váha 4kg)

Príjem objednávok na 8. august 2020

Domáce vykŕmené husokačky
Domáce brojlerové kurence 

8 € / kg

4 € / kg
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751

23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti

28. mája 1730     
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový 
operný skladateľ.  

Výročia a udalosti
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Slovenská pošta si s Poľskom pripo-
mína 100. výročie narodenia pápe-
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos-
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú 
známku „Spoločné vydanie s Poľ-
skom: 100. výročie narodenia pá-
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s 
nominálnou hodnotou 1,70 eura. 

Poštová známka s rozmermi 36,8 x 
26,5 mm, vychádza vo forme upravené-
ho tlačového listu so 6 známkami a 6 
kupónmi. Známku vytlačila technikou 
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, 
s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján 
Pavol II. so svätožiarou s rodným do-
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná-
metom kupónu je stretnutie Pápeža 
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom 
kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou je 
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom 
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky 
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motí-
vom FDC pečiatky je holubica (symbol 
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hra-
dištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poš-
tovej známky je poľský autor Maciej 
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a 
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žá-
lec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď 
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri 
roky neskôr i jeho starší brat Edmund. 
Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne 
študovať teológiu, v ktorej po oslobode-
ní Poľska pokračoval na Jagellonskej 
univerzite. V novembri 1946 bol vysvä-
tený za kňaza, v júli 1958 bol vymeno-
vaný za pomocného biskupa v Krakove 
a v decembri 1963 sa stal krakovským 
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vyme-
novaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za 
pápeža. 

Bol prvým pápežom slovanského 
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo 
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Storočnica Jána Pavla II.

» Zdroj: TS Slovenská pošta

• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos� montáže • rýchle dodanie

Dvere od:  319,- €
K�u�ka: 1,- €
Montáž:  99,- €
Spolu s DPH:  419,- €

Bezpe�nostné dvere,
ktoré vás ochránia

• 5 modelových
• možnos� mon

výborná zvuková
izolácia až 33 dB

bezpe�nostná trieda
proti vlámaniu RC2

P�íďte si
ich p��ieť 

do  p�edajne

www.bezpecnostnedvereso�a.sk        0948 401 321

už od

319€

Akcia
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane 
za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 
začalo mesto postupne doručovať od 15. mája s pred-
pokladom do konca júna. 

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu (ochorenie 
COVID 19) nebolo možné zabezpečiť  dostatočný počet 
doručovateľov, ktorí by rozhodnutia doručili všetkým 
obyvateľom mesta priamo do domácnosti, preto budú 
rozhodnutia doručované aj prostredníctvom pošty. Roz-
hodnutia sa  začali doručovať od 15. mája 2020. Tým, že 
doručovanie sa bude vykonávať v dlhšom časovom inter-
vale, došlo  k zmene  termínu splátok daní a poplatku  tak, 
že prvá splátka je v termíne do 15 dní od právoplatnosti 
rozhodnutia (45 dní odo dňa doručenia rozhodnutia).

Platenie daní
Žiadame obyvateľov, aby prednostne využívali pla-

tenie daní a poplatku elektronickou formou. Rovnako 
žiadame, aby starším obyvateľom pomohli zaplatiť 
dane elektronickou formou mladší rodinní príslušní-
ci. Platby v hotovosti bude pokladňa mestského úra-
du prijímať od obyvateľov nad 65 rokov v pracovných 
dňoch od 9,00 hod. do 11,00 hod. V pokladni mest-
ského úradu je možná platba platobnou kartou. Ďa-
kujeme obyvateľom, že budú uprednostňovať platbu 
kartou.   

Dbajte na zvýšenú opatrnosť
Zamestnanci mesta budú pri doručovaní rozhodnutí 

vybavení ochrannými hygienickými pomôckami. Z dô-
vodu vzájomnej ochrany je potrebné, aby obyvatelia 
pri preberaní rozhodnutí dbali na hygienické opatrenia 
(rúško) a prevzatie rozhodnutí podpisovali vlastným 
perom. 

Doručovanie rozhodnutí o vyrubení daní 
a poplatku za komunálne odpady na rok 2020

Mesto Prievidza v týchto dňoch začalo rekonštruk-
ciu autobusovej stanice v časti mestskej hromadnej 
dopravy.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice
Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v 

Prievidzi časť MHD rieši kompletnú organizáciu a výme-
nu spevnených plôch pre automobily a pre peších vráta-
ne výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia. 
Súčasťou je aj výmena prvkov mobiliáru, autobusových 
prístreškov a osadenie LCD označníkov. V rámci projektu 
bude tiež vybudované nové verejné osvetlenie vrátane 
nových rozvodov. Osvetlené budú aj priechody pre chod-
cov s prihliadnutím na bezbariérovosť riešenia.

Obmedzenia v doprave
Rekonštrukčné práce sú pre svoj rozsah rozdelené do 

štyroch etáp. Zámerom je docieliť, aby práce na seba lo-
gicky nadväzovali a minimálne obmedzovali chodcov 
a samotnú prevádzku stanice. Rekonštrukcia stanice 
prinesie viaceré rozsiahle obmedzenia. Časť autobuso-
vých spojov bude musieť využívať dočasné zastávky na 
Ul. T. Vansovej od križovatky s ulicami Nová a Športo-
vá po stanicu. Obmedzenia sa dotknú aj dopravy na Ul. 
A. Hlinku – č. III/1774, a to vyčleneným priestorom vo 
forme odbočovacieho pruhu smerom na stanicu, ktorý 
zároveň bude skoro v celej dĺžke využívaný ako dočasná 

zastávka autobusov. Z pohľadu obmedzení bude najroz-
siahlejšou posledná štvrtá etapa, počas ktorej bude po-
trebné, aby časť autobusov končila svoju dopravu už na 
Ul. M. Mišíka v centre mesta. Rozsah prác v záverečnej 
etape totiž neumožní komplexný prejazd stanicou.

Prehľad jednotlivých obmedzení:
- Čiastočná uzávierka ciest: Ul. A Hlinku, Ul. T. Vansovej.
- Úplná uzávierka časti chodníka v staničnom priestore.
- Úprava vodorovného dopravného značenia Bojnickej 
cesty v km 0,820 až 0,930.
- Úplné zrušenie zastávok MHD na stanici. Zastávky 
budú presunuté na Ul. T. Vansovej a na odbočovací pruh 
na stanicu na Ul. A. Hlinku.
- Časť spojov SAD Prievidza bude ako koncovú zastávku 
využívať Ul. M. Mišíka v mieste zastávok.

Rekonštrukcia stanice MHD prinesie obmedzenia
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


