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Učíme sa chodiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekto venuje najväčší podiel svo-
jej životnej energie, elánu a času 
na to, aby sa naučil, ako “v tom 
chodiť”. 

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí 
naprieč časom, bez ohľadu na spolo-
čensko-politické pomery, členstvo v 
množstve aktuálne vhodných strán 
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich, 
takmer každý tu na Slovensku pozná 
toho svojho “eštébáka” či “boľševi-
ka”, dnes - “demokratického kapita-
listu”, najčastejšie s výrazným, ak nie 
až “rustikálnym” ľavicovým cítením. 
Cítením. Konaním už vôbec nie. A 
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas 
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - vý-
hradne.

Potom máme malinké deti, ktoré 
sa učia zvládať prvé krôčiky životom. 
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí 
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčši-
na z nich sa aj naučí a tým ostatným 
musíme pomáhať, už len preto, že sme 
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách sta-
vajú na nohy opakovane. Lebo človek 
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho 
údel, bez ohľadu na okolnosti.

Treba stáť, sme predsa preto ľuď-
mi, aby sme za každých okolností 

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre 
slušnosť - rovno! Známy legendárny 
pesničkár Karel Kryl má v jednej pes-
ničke konštatovanie - “zaujímame po-
stoje, namiesto toho, aby sme stáli”. 
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj 
tento autor, tak väčšinou - “vrah o mo-
rálke káže”. To je síce tiež aktuálna, 
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro 
sa k nej vrátim.

Teraz ešte raz o tom vzpriamenom 
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľu-
ďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete 
často a našťastie včas rozpoznať, kto 
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj 
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v 
mnohých prípadoch. Namä tváre z 
bilbordov.

Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť 
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je 
život. Po každom páde a úraze rých-
lo vstať a ísť ďalej. A keď 
sa nedá, tak sa to treba, 
hoci opakovane, učiť a 
naučiť.

S pozdravom a že-
laním, aby váš nastá-
vajúci týždeň bol 
plný správnych 
krokov -

Nájdete
vo vnút
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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm
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0908 30 20 10
CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

1 jazda v Prievidzi 2,00 €
Okrajová časť 2,50 €
RS Centrum 2,50 €
Letisko PD/Brose 3,00 €
Bojnice 2,50 €
Sever, Piesky - Bojnice 3,00 €
Necpaly- Bojnice 3,00 €
Bojnice časť Dubnica +0,50€
RS Púšť/Vlčie Kúty 4,00 €
Záhradkárska oblasť 3,00 €
Merkury Market 3,00 €
Cigl. cesta 5,00 €
Lehôtka / Hradec 4,00 €
Vyhliadka Bojnice 5,00 €
Salaš Víglaš 4,00 €
Pacho 4,00 €
Hlboké 5,00 €
Plážové kúpalisko 2,00 €
Bystričany 11,00 €
Cigeľ 6,00 €
Čavoj 17,00 €
Čereňany 13,00 €
Diviacka N. Ves 11,00 €
Diviaky N.Nitricou 11,00 €
Dlžín 9,00 €
Dolné Vestenice 13,00 €
Handlová 10,00 €
Horná Ves 15,00 €

Horné Vestenice 12,00 €
Chrenovec 6,50 €
Chvojnica 11,00 €
Jalovec 7,50 €
Kamenec pod Vtáčnikom 11,00 €
Kanianka 4,50 €
Kľačno 10,00 €
Kocurany 5,00 €
Kostolná Ves 10,00 €
Koš 5,00 €
Lazany 4,50 €
Lehota pod Vtáčnikom 8,00 €
Liešťany 12,00 €
Lipník 6,00 €
Malá Čausa 6,00 €
Malinová 9,00 €
Nedožery 3,00 €
Nevidzany 13,00 €
Nitrianske Pravno 8,00 €
Nitrianske Rudno 11,00 €
Nitr. Sučany 11,00 €
Nitrica 12,00 €
Nováky 8,00 €
Opatovce nad Nitrou 3,00 €
Oslany 14,00 €
Podhradie 10,00 €
Poluvsie 6,50 €
Poruba 5,50 €
Pravenec 6,50 €
Radobica 17,00 €
Ráztočno 7,50 €
Sebedražie 4,50 €
Seč 11,00 €
Šútovce 7,00 €
Temeš 13,00 €
Tužina 10,00 €
Valaská Belá 17,00 €
Veľká Čausa 5,50 €
Zemianske Kostoľany 10,00 €

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --   
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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    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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBúcIA (41.340 domácností)

Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Handlová
Najnižšie podanie: 49 050,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 24.08.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Seminárna miestnosť, Penzión na 
Sihoti, Jirásková 5, 911 01 Trenčín.
Dražobná zábezpeka: 
8 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový 

byt  o výmere 73,86 m2, na ul. Prievidzská v meste Handlová. Byt č. 13 
je na 4.p., vchod č. 5, v bytovom dome súpisné č. 216. Podiel priestoru 
na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 
748/22711. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 1117 je  o veľkosti 
748/22711. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4949, k.ú. Handlová. 

Kontakt: 0911 833 869, 
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

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 ...

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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Podnik zaoberajúci 
sa poľnohospodárskou výrobou 

kúpi poľnohospodársku pôdu 
v katastrálnych územiach 

Ľubianka a Oslany. 
Informácie na vypracovanie ponuky 

na tel. č.: 0918 342 156. 

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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 ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

 

PRIEVIDZSKO
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Autoškola Ivan Humaj s.r.o.

otvára nový kurz 12.8.2020 
(v stredu) o 16:00 hod.

pre získanie vodičského oprávnenia 
skupín A1, 1A, A, B, C a CE

adresa:

 Moyzesova 2, 
Prievidza

kontakt:

 
0918 800 125
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Partner 
Wüstenrot
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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. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM 
ponúka

• odber vzoriek odpadových vôd 
z domových čistiarní  

• analýzy odpadových vôd
www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

T: 0918 777 025    lchomova@hbp.sk

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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
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otvorené: pondelok - piatok     9.00-20.00otvorené: pondelok - piatok     9.00-20.00
 sobota 9.00-12.00   15.00-20.00 sobota 9.00-12.00   15.00-20.00
 nedeľa 14.00-20.00     nedeľa 14.00-20.00    

Prievidza, OD TERASYPrievidza, OD TERASY
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ULICA PUŠKINOVA 1A
(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ LETNÁ AKCIAVEĽKÁ LETNÁ 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
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA, T: 
0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám 2-izbový byt v Prie-
vidzi na starom sídlisku, T: 0907 
138 908

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 2-izbový 
byt v Prievidzi, T: 0907 138 908

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim staršie okno 80x110, T: 
0915 418 014

domácnosť 9
» Predám manželskú posteľ 
biele drevo, málo používaná, 
cena 100€, T: 0918 213 412

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

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

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera PD me-
dzera 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.
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.

1.augusta 1907       
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil 
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

Výročia a udalosti

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa 
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso-
vali a ostatní odmietli. Zobral som to. 

Mám veľkú kanceláriu a pod sebou 
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš-
ších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako 
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, 
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje-
ných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, 
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť 
na stretnutia s občanmi. 

Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto-
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú 
ako straky. Podľa presných schém - 
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr-
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem 
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam 
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi 
vysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi-
liónov na predražené služby sa nedajú 
vypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť 
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí 
sú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok 
na veľké odstupné. Pracujem od rána do 
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu 
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo-
lajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj 
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni 
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre 
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť 

obchody. Všade veľa masiek a falošných 
úsmevov. Volajú právnici, že som nepre-
dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále. 
Skrachovaný politik analyzuje v archíve 
moju diplomovku. Ateista strihá moje 
staré videá z duchovných stretnutí. Tla-
čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem, 
tak každý deň vyhodia jedného hráča 
golfu. Ako v rukojemníckej dráme. No-
vinári prekrúcajú a komentujú moju 
prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný 
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodi-
ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem 
do úmoru a všetko na mňa padá. Padám 
aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi 
hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne 
unavený. Našťastie to bol iba zlý sen. 
Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do 
Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlap-
cami na lavičke pred Dobrým Pastierom 
a tešíme sa. Nemusí-
me robiť ministrov, 
nemáme veľké ba-
voráky, kancelárie 
a úradníkov. Máme 
iba slobodu ľudí, ktorí 
nič nemajú a nemu-
sia.

Stal som sa ministrom

» Ján Košturiak

V platnosti už je prvá dohoda s Vše-
obecnou úverovou bankou , a.s. 
(VÚB) o poskytovaní úverov s Anti-
korona zárukami od EXIMBANKY 
SR. VÚB tak môže poskytnúť sloven-
ským podnikateľom úvery od 2 do 20 
miliónov eur s maximálnou úroko-
vou sadzbou 1,9 percenta p.a. so zá-
rukami od EXIMBANKY SR až do 80 
percent hodnoty úveru.

„Sme veľmi radi, že sa nám po takej 
krátkej dobe od zverejnenia výzvy, po-
darilo podpísať túto dohodu s jednou z 
najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou 
na slovenskom trhu,” uviedla generálna 
riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Ko-
hútová.

V rámci tohto programu finančnej 
pomoci bude EXIMBANKA SR poskyto-
vať záruky v prospech bánk za účelom 
poskytovania zvýhodnených úverov 
podnikom. Napomôže tak podnikom 
preklenúť nepriaznivé obdobie spôso-
bené pandémiou COVID-19 za účelom 
udržania zamestnanosti, podpory fi-
nančnej kondície, likvidity a peňažných 
tokov podnikov.

Úvery s antikorona zárukou sú ur-
čené slovenským podnikom, ktoré majú 
záujem v bankách čerpať úver vo výške 
od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a 
budú poskytované so splatnosťou 2 až 6 
rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za 
záruku vo výške závislej od splatnosti 
úveru, ktorý bude podniku odpustený 

ak udrží zamestnanosť. Podporené pod-
niky budú môcť úverové zdroje použiť 
na financovanie svojich prevádzkových 
ako aj investičných potrieb.

„Veľká garančná schéma dnešným 
dňom reálne vchádza do ekonomic-
kej praxe. Som veľmi rád, že sme tento 
projekt dotiahli do konca. Teraz je len 
na bankách a firmách, aby štátom za-
ručené úvery pracovali v prospech Slo-
venska. Verím, že sa do tohto programu 
zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát 
v histórii Slovenska, čo vláda využila 
takýto nástroj, že ponúka firmám v zá-
rukách pol miliardy eur mesačne,“ po-
vedal minister financií Eduard Heger.

Firmy a podnikatelia by sa teda 
mali jednoduchšie dostať k novým fi-
nančným zdrojom. „Bude to výhodné 
pre spotrebiteľov ale aj pre banky, keď-
že úvery bude garantovať štát vo výške 
80 percent až 90 percent. Zvyšok rizík 
so sebou ponesú komerčné banky, na 
ktorých zostane aj posudzovanie rizi-
kového profilu jednotlivých klientov,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
financií Marcel Klimek.

Veľká garančná schéma by mala 
mať mesačnú kapacitu 500 miliónov 
eur. V rámci nej sa budú môcť prostred-
níctvom jednotlivých bánk financovať 
malé aj veľké spoločnosti. Garančná 
schéma je súčasťou opatrení na zmier-
ňovanie dopadov pandémie nového 
koronavírusu.

Na pomoc Slovensku

» Zdroj: MFSR
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PEČIATKY NA POČKANIE

BRÚSENIE NOŽOV

VŠETKO PRE TLAČIARNE

FOTO NA POČKANIE

TLAČ VIZITIEK už od 10 ks

VÝROBA KĽÚČOV

Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

Kódovanie čipov bytových zámkov!
Novinka

0905 520 305
Prievidza, Zápotočky, Krasku 32

GRAND
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA
Prijmeme pracovníkov (mužov, ženy, páry) 

na rôzne pozície:

OPERÁTOROV VÝROBY I MONTÁŽNIKOV
KONTROLÓROV KVALITY I VODIČOV VZV

ZVÁRAČOV CO2 I MONTÉROV ŽALÚZIÍ
Práca v Českej republike (Ostrava, Kolín, Praha, Mikulov)

Doprava a ubytovanie ZDARMA. 

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com

Stavebná firma prijme

železiarov
do panelárne
v Nemecku.

TPP + 2.400€ v čistom.

ZDARMA
doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115 7
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 25 ro
kov 

od firmy 

MOLNÁR
“

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD

0
8

-0
 T

T3
0

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). 
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. 
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre 
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
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RelaxZone 
Mokrá pedikúra, Kozmetika, Masáže, 

Trakčná lavica, 3D mihalnice
Masáže aj k Vám domov.  

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA, 
ako zriaďovateľ príspevkových organizácií mesta Bojnice vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 
riaditeľ Technických služieb, príspevková organizácia mesta Bojnice  

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Technické služby, príspevková organizácia 
mesta, Bojnice Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky 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. september 2020 

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Uzávierka prijímania žiadostí je 07.08.2020 do 14.00 hodiny. 
Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. 

Hľadáme kolegov na pozíciu 

operátor výroby
náplňou práce je obsluha strojov a zariadení vo výrobe plastových 
a hliníkových okien a dverí, manuálna montáž okien na montážnej linke 

požadujeme manuálnu zručnosť, precíznosť a samostatnosť

ponúkame hrubú mzdu 700 - 1100 Eur + príplatky a prémie, 
dochádzkový bonus a príspevok na dopravu, zamestnaneckú zľavu
na okná a dvere 10 %

Vaše žiadosti posielajte na zivotopisy@slovaktual.sk 
alebo osobne na adresu SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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0
0
0

36

ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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Muža v Česku napadol roj ôs. Po po-
četných pichnutiach dostal anafylak-
tický šok a upadol do bezvedomia. 
Záchranárom sa ho už nepodarilo 
oživiť. Toľko agentúrna správa.

Uštipnutia osou, včelou, či komárom, 
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zane-
chávajú v mieste bodnutia jed. V orga-
nizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé 
negatívne reakcie.

Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité roz-

poznať, o aký druh reakcie po bodnutí 
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať 
dva typy prejavov: nealergická reakcia, 
vyvolaná pôsobením nízkomolekulár-
nych látok účinkujúcich na cievy a aler-
gická reakcia, spôsobená proteínmi. 

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch 

a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide 
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre 
každého človeka. Slabá bolesť by mala 
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná 
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť 
zásadné opatrenia. Pacient musí byť in-
formovaný o včasnej a účinnej samolieč-
be a mal by byť vybavený preukazom s 
uvedením diagnózy alergie na včelí ale-
bo osí jed a s návodom ako postupovať 
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí 

byť vybavený osobným pohotovostným 
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reak-
cia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy 
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať 
rýchlu lekársku záchrannú službu.

Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až 

veľkosti mužskej dlane.

Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generali-

zovanou žihľavkou, svrbením na celom 
tele a nevoľnosťou. 

Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív 

tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napína-
ním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a 
bolesti brucha. 

Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s 

ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, za-
stretým hlasom, omámenosťou a stra-
chom zo smrti.

Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov 

rúk, s poklesom krvného tlaku s ko-
lapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie 
a bezvedomie.

Letná mora mnohých 
- uštipnutie hmyzom

» red

Christian Marty riskoval svoj život a 
bol prvým človekom, ktorý prekro-
čil Atlantik na surfovej doske. O 19 
rokov neskôr bol pilotom nadzvu-
kového stroja Concorde, ktorý hava-
roval po vzlete a následnom požiari 
pri Paríži.

Posledné, čo pilot Christian Marty 
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas 
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou 
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v 
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden 
varovný signál, horela totiž palivová 
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel. 
Až o sekundy neskôr začali motory lie-
tadla strácať ťah. Let Air France 4590 
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a 
jediná havária nadzvukového stroja 
britsko-francúzskej produkcie Concor-
de. Tenký Concorde so špičatým no-
som, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a 
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo 
všetkých čias, horel ako pochodeň. V 
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo 
možné prerušiť. Concorde mal na pa-
lube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov, 
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol 
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z 
plávajúcich luxusných hotelov po sve-
tových oceánoch.

Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a 
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži 
podľa súdu bola zodpovedná americká 
spoločnosť Continental Airlines. Súd 
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc 

eur a milión eur odškodné francúzskej 
leteckej spoločnosti Air France. Jedné-
ho z mechanikov Continental Airlines 
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov 
podmienečne. Ostatných obvinených 
- nadriadeného mechanika Continen-
tal Airlines Stanleyho Forda, ako aj 
bývalého predstaviteľa francúzskeho 
leteckého úradu a dvoch konštruktérov 
Concordu - súd oslobodil.

Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol 
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z 
lietadla americkej spoločnosti na od-
letovú dráhu pred vzletom Concordu z 
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea. 
Pneumatika kolesa lietadla po náraze 
naň začala horieť, explodovala a prera-
zila palivovú nádrž.

Je to síce “už” dvadsať rokov, ale 
pred nimi dala táto smutná udalosť 
drsnú bodku za jednou úžasnou érou 
civilného dopravného letectva.

“Máte za sebou plamene”

» red

Jozef Humaj

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 
ale spomienka na teba v našich srdciach je ukrytá.

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie, 
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.“

 Dňa 23. júla 2020 sme si pripomenuli 5 rokov, 

čo nás navždy opustil manžel, otec a starký

z Nedožier. 

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

  Manželka, syn a dcéry s rodinami. 
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Mária Jurusová, rod. Sedláčková. 

Dňa 27.7.2020 sme si pripomenuli 

1. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustila naša drahá mamička, 

babinka a priateľka

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

  S láskou spomínajú deti s rodinami. 
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„S hlbokou úctou a nesmiernym žiaľom v srdci 
si pripomíname tých, čo sme tak veľmi milovali.“

29.7.2020 5. výročie

 
Smútiaca rodina.

pána Ing. Rudolfa Kiačeka.

pani Milady Kiačekovej

a 4.8.2020 2. výročie

Juraj Kováč

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 

Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, 
že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť.

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš navždy s nami. 

Už len kytičku na hrob môžeme ti dať 
a s láskou spomínať.“

 Dňa 29. júla 2020 sme si pripomenuli 
1. smutný rok, čo nás navždy opustil 

syn, otec, brat a švagor

z Prievidze. 
  S láskou spomínajú rodičia a súrodenci s rodinami. 
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Dodanie dverí do 10 dní.
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

049

-42%
1 l

0.85*

Trvanlivé lieko
• polotu�né

299

Supercena
cena za 1 kg

Vajcia M

129

15 kusov

(1 kus = 0,09)

Kuracie rsia 
a štvrte

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno biele 
stolové

144

-56%
kg

3.29

pl
at

í o
d 

30
. 7

.

Instantá káva

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Nitan/Parkáš
• krájaný

099

120 g

(100 g = 0,83)

Schwarzwaldská 
šunka

249

250 g

(1 kg = 9,96)

Dusená 
šunka  
• exta tenké 

plátky
• rôzne druhy

349

400 g

(1 kg = 8,73)

OD NEDELE 2. 8. 

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

pl
at

od
30

.
.

Urpiner Multack 399

8 x 0,5 l

(1 l = 1,00)

4 l

Lina
• rôzne druhy

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

Termix do vrecka 
• rôzne druhy

059

120 g

(100 g = 0,49)

Car-Sun
• rôzne druhy

249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

999

Jumbo

(1 kus = 0,14/0,12)

72/84 ks

Detské lienky
• junior/maxi

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne! 
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené 

informácie o výrobku!

Univerzálny 
dezinfek�ný srej**

299

750 ml

(1 l = 3,99)

Chery aradajky
dat�ové stacové 129

Supercena

(1 kg = 3,69)

350 g balenie

Konzuné 
zeiaky 
skoré 039

-56%
kg

0.89

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

2. – 8. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Sociálna poisťovňa pravidelne v júli 
informuje živnostníkov o vzniku, 
zániku alebo zmene ich odvodovej 
povinnosti, čo sa odvíja od ich po-
daného daňového priznania za rok 
2019. 

Pre pandémiu koronavírusu živ-
nostníci mohli využiť zákonnú mož-
nosť a odložiť si podanie daňového 
priznania až na koniec mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom sa skon-
čí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu 
sa v niektorých prípadoch posúva aj 
posudzovanie a oznámenie ich povin-
ného sociálneho poistenia a platenie 
odvodov v novej výške.

SZČO, ktoré nepodali daňové pri-
znanie k dani z príjmov fyzickej osoby 
za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo 
majú predĺženú lehotu na podanie toh-
to daňového priznania), od 1. júla 2020 
naďalej platia poistné ako SZČO z také-
ho vymeriavacieho základu, z akého 
ho platili do 30. júna 2020 na základe 
daňového priznania za rok 2018, a to až 
do nového posúdenia. Termín nového 
posúdenia vzniku/zániku povinného 
poistenia závisí od ukončenia mimo-
riadnej situácie súvisiacej s ochorením 
COVID-19.

Nové odvody za mesiac júl treba za-
platiť do 8. augusta.

Iný je postup v prípade povinne po-

istených SZČO, ktorým podľa zákona 
o dani z príjmov nevznikla povinnosť 
podať daňové priznanie za rok 2019. 
Títo poistenci musia túto skutočnosť 
čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni 
prostredníctvom čestného vyhlásenia 
(Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní 
daňového priznania za rok 2019). Pri 
splnení všetkých podmienok dôjde k 
zániku povinnosti platiť poistné na 
sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 
2020.

Sociálna poisťovňa pripravila na 
svojej webovej stránke Kalkulačku na 
výpočet poistného pre SZČO. Podľa 
nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré 
podali daňové priznanie za rok 2019 do 
31. marca 2020, zistia, či budú od 1. júla 
2020 povinní platiť poistné na sociálne 
poistenie a môžu si informatívne vypo-
čítať jeho výšku.

Sociálna poisťovňa informuje 
živnostníkov o odvodoch

» Zdroj: SP

Žiadatelia o dotácie na nájomné, 
ktorí majú problémy s vypĺňaním 
žiadostí, nájdu od pomoc najnovšie 
v šiestich regionálnych klientskych 
centrách. So žiadosťami im priamo v 
centrách pomôžu pracovníci Slovak 
Business Agency (SBA). 

Pomoc pracovníkov agentúry môžu 
využiť napríklad podnikatelia, ktorí ne-
disponujú potrebnou technikou alebo 
majú problém s vyplnením formulára. 

Žiadatelia o nájomné, ktorí nema-
jú k dispozícii počítač, notebook alebo 
čítačku na elektronický podpis, budú 
môcť využiť technické prostriedky, kto-
ré pre nich rezort hospodárstva a SBA 
pripravili v klientskych centrách. S 
vyplnením žiadosti im poradia kvalifi-
kovaní pracovníci. V prípade, ak sa do 
klientskeho centra dostavia obe strany 
(prenajímateľ a nájomca), žiadosť o do-
táciu na nájomné je možné podať okam-
žite - spoločne na jednom mieste. Klient-
ske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii 
v šiestich krajských mestách – Bratisla-
va, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bys-
trica a Prešov. „Aby mohli pracovníci 
SBA plynulo, efektívne a plnohodnotne 

pomáhať, odporúčame podnikateľom, 
aby si vopred preverili obsadenosť 
klientskeho centra. Samozrejme, môžu 
sa aj priamo telefonicky objednať na 
konkrétny čas,“ doplnil minister hospo-
dárstva Richard Sulík. Všetky kontakty 
a otváracie hodiny klientskych centier 
sú k dispozícii na adrese: https://najmy.
mhsr.sk/kontakty.html.   

O dotáciu na nájomné môžu žiadať 
podnikatelia, ktorí mali pre korona-
krízu zatvorené prevádzky alebo vý-
znamne obmedzili svoju činnosť. Rezort 
doteraz prijal takmer 4-tisíc žiadostí o 
dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ 
1,5 milióna eur. Mechanizmus je po-
stavený na dobrovoľnosti - na dohode 
prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na 
nájomné možno poskytnúť vo výške, v 
akej bola poskytnutá zľava z nájomného 
na základe dohody medzi prenajímate-
ľom a nájomcom, najviac však vo výške 
50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a 
nájomca dohodnú na nižšej zľave, ná-
jomca bude mať možnosť zaplatiť zo-
stávajúce nájomné v rovnako vysokých 
mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

Neviete ako žiadať o pomoc 
za nájomné za priestory?

» red zdroj MH SR
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
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Reštaurácia - každý druhý stôl voľ-
ný. Racionálny, nie príliš dlhý je-
dálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe 
škatule s gumovými rukavicami 
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dez-
infekčné dávkovače, všetko podľa 
predpisov.

Všetko splnené do bodky. Mnohé 
nemocnice by sa mohli prísť podučiť. 
A ak chcete použiť toaletu, musíte si 
obliecť masku. Všetci zamestnanci 
chodia okolo vášho stola s s plastovým 
chráničom pred ich tvárou.

Lenže! V reštaurácii sa akosi zle 
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola 
vypnutá, no na druhej strane, zas ne-
bolo ani len pootvorené žiadne okno, 
neexistovala možnosť prirodzene vet-
rať.

Ale - nariadenia, vyhlášky a pred-
pisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo 
v súvislosti s ochranou proti pandémii 
tento rok v marci, to už je doba kamen-
ná ochorenia Covid 19. Medzitým veda 
uskutočnila obrovský skok v poznaní.

Mnohí vedci poukazujú na to, že 
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koro-
nových infekciách, ide o malé častice, 
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom 
dlhý čas, najmä v uzavretých miest-
nostiach bez prívodu čerstvého vzdu-
chu alebo ventilačných systémov so 
špeciálnymi filtram. A môže to mať 
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všet-
ky dobre známe udalosti, pri ktorých sa 

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja. 
Rôzne párty, večerné prednášky, bi-
túnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštro-
vali proti rasizmu pred týždňami na 
uliciachii, existoval veľký strach. Ale 
pretože to boli demonštrácie vonku, 
takmer nikto sa nenakazil. 

Zdá sa však, že tieto informácie ne-
prenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť 
koncepty a následné opatrenia. Rozši-
rujte medzi svojimi priateľmi, že všade 
treba dlho a účinne a podľa možnosti 
nepretržite vetrať. Že otvorené okná 
dnes znamenajú spásu, kým klimati-
zácia je nákazovo vysoko riziková. A 
že nie je chyba to nevedieť, ešte done-
dávna to nevedeli ani samotní vedci. 
Chyba je to neskúsiť.

Od klimatizácie späť k vetraniu

» red (zdroj Der Spiegel)
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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Tlačová správa 

Ak sa počas letných potuliek Sloven-
skom ocitnete v blízkosti Trnavy, urči-
te nevynechajte návštevu tohto prvé-
ho slobodného kráľovského mesta a 
spoznajte jeho históriu originálnym 
spôsobom. Mesto Trnava totiž v lete 
spustilo novú GPS hru Záhada moc-
ného opasku, vďaka ktorej majú deti 
i dospelí možnosť zažiť stredovekú 
Trnavu netradične. Stačí dobre nabitý 
smartfón, pripojenie na internet a chuť 
vyraziť za dobrodružstvom.

K tomu, aby ste si mohli túto origi-
nálnu GPS hru zahrať,  vám postačí mo-
bilný telefón a chuť spoznávať históriu 
hravým spôsobom. Hra vás prevedie 
cez trnavské uličky k novovzniknutým 
sochám v životnej veľkosti, stretnete sa 
s nočnou hliadkou, so staviteľmi, hasič-
mi, zamilovanými študentami, kuruc-
kými vojakmi, žobrákmi i s mestským 
vrátnikom Portariom. „Každá socha 
prichádza z rôzneho storočia, ale všetky 
spája jeden príbeh a jeden stratený kľúč. 
Ide o kľúč od Dolnej Brány, ktorý stratil 
mestský vrátnik Portarius pri svojej ran-
nej ceste do práce,“ objasňuje Peter Ca-
gala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedú-
ci úseku kultúry na Správe kultúrnych a 
športových zariadení mesta Trnava.

Čaká na vás dobrodružná cesta
Hra Záhada Mocného opasku neláka 

iba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky 
vekové kategórie a jej princíp je jednodu-
chý. „Počas dobrodružnej cesty budete 
riešiť drobné úlohy, hádanky, budete 
chodiť i utekať. Zároveň zistíte mnohé za-
ujímavosti o výstavbe hradieb, rozmachu 
Trnavy, požiaroch aj dobývaní tohto krá-
ľovského mesta. A samozrejme, že vás 
na konci čaká originálne prekvapenie,“ 
pozýva Peter Cagala. „Úlohou hráčov je 
nájsť kľúč skôr ako do Trnavy pricvála 
jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ 
Ľudovít z Anjou,“ približuje Jana Pe-
kárková, scenáristka projektu. „Záhada 
Mocného opasku je plná farebných ilu-
strácií, animácií a prináša zaujímavé pi-
košky z dejín. Deti sa v hre dozvedajú, čo 
otláčali stavitelia do najstarších tehál, aj 
akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli 
do mesta,“ dopĺňa J.Pekárková.

Hra sa spúšťa online
Ak si chcete hru zahrať netreba inštalo-

vať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len zapnúť 
mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS 
polohy, aby sme vás mohli navigovať na 
jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje progra-
mátor hry Martin Polák. „Odporúčame 
nabiť si pred výletom do stredoveku ba-
terku na 100%, keďže hra má cez 40 scre-
enov,“ radí.

Na stránke hradby.trnava.sk nájdete 
základné inštrukcie k hre, potrebnú výba-
vu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, kto-
rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.

Výroba sôch nebola jednoduchá
Autorkou sôch, ktoré hrou sprevá-

dzajú je scénická výtvarníčka Naďa 
Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvor-
ba výtvarných návrhov ale aj realizácia 
sôch. „V procese boli mojimi kolegami 
skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš 
Šimon. Bez nich by niečo tak technic-
ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí 
Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z 
viacerých materiálov – železných kon-
štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystu-
ženej škrupiny z cementového lepidla. 
Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na mani-
puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka 
patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému, 
šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrá-
bali a vytvoril mi úžasné zázemie na 

prácu,“ dodáva autorka sôch.

Na tvorbe hry sa podieľalo 
veľa kreatívnych ľudí

Mesto Trnava hru pripravovalo od 
júna 2019, kedy začali vznikať prvé mo-
dely sôch, scenár hry, kľúčový príbeh, 

stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie 
a grafika. Je napísaná hravým jazykom, 
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú 
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mi-
kulčík. Zvuková podoba hry poteší nie-
len rodičov s malými deťmi, ktoré ešte 
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio 
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby 
so slúchadlami, nerušení zvukmi a ruch-
mi mesta. Históriu Trnavy môžu interak-
tívne objavovať aj zahraničí turisti, pre-
tože je preložená a predabovaná. O jej 
preklad do anglického jazyka sa postaral 
Matej Juran a hra sa v angličtine volá 
The Mystery of Mighty Bell. Nadaboval 
ju írsky hudobník žijúci v Trnave Grae-
me Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali 
aj ďalší šikovní ľudia. Historický námet 
má na svedomí Adrian Kobetič, ilustrá-
cie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana 
Pekárková, zvukovú réžiu Filip Hittrich.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Vydajte sa hľadať stratený kľúč

V rámci hry sú po Trnave rozmiestnené sochy v životnej veľkosti.
foto autor martin hesko

Navštívte miesta kde 
sa písala história Malého Ríma 
Spoznajte Trnavu 
očami kráľov 
Nadšenci histórie i obdivovatelia 
kultúrnych pamiatok majú až do 
konca augusta príležitosť spoznať 
zákutia, kde sa písala história Tr-
navy a dozvedieť sa čosi viac aj o 
jej pokladoch.

Počas výnimočnej prehliadky Malé-
ho Ríma pod názvom Spoznajte Trna-
vu tak, ako ju zažili králi, sprievodca 
záujemcom predstaví rôzne pamiatky, 
zavedie ich na miesta, ktoré navštívili 
králi a porozpráva rôzne historické 
zaujímavosti, o ktorých mnohí možno 
ani netušili. Prehliadky sú bezplat-
né, budú sa konať vždy od pondelka 

do piatka so začiatkom o 10.00 hod a 
miestom stretnutia pred Mestskou ve-
žou. „Tento projekt sa každý rok teší 
veľkej obľube a sme veľmi radi, že sme 
ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí 
Alexander Prostinák, zastupujúci vý-
konný riaditeľ oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Trnava Tourism. 
„Na podujatie sa netreba  nahlasovať 
vopred a prehliadky sú dokonca v slo-
venčine i v angličtine. Trnavu tak spo-
znáte očami kráľov a uvidíte, že tu nič 
nie je nemožné. Ani cestovať v čase,“ 
dodáva. Okrem týchto prehliadok sa 
každú nedeľu konajú počas mesiacov 
júl a august Potulky Malým Rímom v 
slovenskom jazyku. „Sprievodca sa s 
vami podelí o historické zaujímavosti a 
ukáže vám rôzne zákutia, kde sa písa-
la história tohto kráľovského mesta,“ 
uzatvára Alexander Prostinák.

Spoznajte miesta, ktoré navštívili 
králi.             foto zdroj Trnava Tourism

Osádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.                            foto autor martin hesko

Výroba sôch prebiehala v dielni. 
foto autor peter cagala
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

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

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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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: október 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 21.08.2020 do 14.00 hodiny. 
Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.



PD20-31 strana- 14

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
14

3.augusta 1492       
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do 
„Západnej Indie“.

Výročia a udalosti

Byť spolu, možno iba tak, sedieť, 
lepšie aj rozprávať sa, tráviť spolu 
čas, nebyť sám. To platí pre každého 
človeka bez rozdielu veku.

Samotárov, ktorým ja fajn tak, ako 
sú, nie je na svete veľa. Človek je so-
ciálny tvor a potrebuje medziľudské 
kontakty. Aké je tajomstvo párov, ktoré 
spolu strávili desiatky rokov?

“Nie vždy všetko funguje dobre, 
ale aj tak sa cítime spolu šťastní. Nie je 
to šťastie, ako keď vyhráte v lotérii, tu 
ide skôr o to, že je to akási mimoriadna 
forma pohody”, hovorí starý rybár zo 
Sicílie o svojom vzťahu na dôchodku.

V dôveryhodnom partnerstve je 
druhé “ja” samozrejmosťou. Páry, kto-
ré zostali spolu desaťročia, nás často 
očarujú. Ten “druhý” je jednoducho tu. 
Nie je to tak, že partner vyžaduje stá-
le plnú pozornosť, ako je to v prípade 
novo zamilovaných. Je iba tu. 

Keď sa fáza mladého zamilovania 
skončí, zrazu si všimnete, že partner 
ani vlastne nie je taký dokonalý, ako 
ste si predstavovali, že tiež nepotrebuje 
impulzívne prejavy lásky. Teraz ho za-
čínate poznávať nie ako vysnenú lásku, 
ale ako potrebnú ľudskú bytosť. 

V našej súčasnosti dominuje ilúzia 

optimalizácie. Všetko sa neustále ob-
novuje, každá aplikácia potrebuje ak-
tualizáciu. Sme obklopení nálepkami 
údajne dokonalého sveta. 

Láska však nemá nič spoločné s op-
timalizáciou. Že vzťah by mal byť vždy 
lepší alebo odlišný, že človek by naprí-
klad mal viac komunikovať, športovať 
spolu alebo mať viac priateľov? Samo-
zrejme, že mnohé by mohlo fungovať 
lepšie. Partnerstvo však nie je akciovou 
spoločnosťou, ktorá neustále potrebu-
je nový program reštrukturalizácie. 
Vedieť, čo máte, pomáha viac, ako len 
predstavovať si, čo by ste mohli mať.

A ešte jedno - ide o pozornosť. Tú, 
ktorú niekomu venujete či tú, ktorá je 
venovaná vám. Bez nej to nejde. Ako sa 
máš? Čo práve robíš? Je dôležité si na-
vzájom klásť takéto otázky, počúvať je-
den druhého, hovoriť spolu a byť šťast-
ný, že stále ešte to “spolu” prežívate.

Dvaja sú viac ako jeden

» red  Podľa Die Zeit 

19

7

6

78

9

1

26

9

6

4

72

6

34

71

9

83

9

8

7
S

U

D

O

K

U

3
3
-0
0
5
8



PD20-31 strana- 15

INTERIÉRPRIEVIDZSKO
15

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
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SKVELÁ AKCIA
ZĽAVA -25%

NA LAMINÁTOVÉ PODLAHY
TRADITIONS A RIGIT VINYL

OD VÝROBCU BALTERIO
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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Prijmeme nových zamestnancov Prijmeme nových zamestnancov 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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