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Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

47-111

Potom neskôr sa akosi vytratili, všetko sme si začali robiť sami laicky, neodborne a nekvalitne, ale hlavne - lacno.
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy,
studne. Slepé črevo ešte nechávame
na chirurgoch, srdce na kardiológoch
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistuje. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či
je naše zdravotníctvo, ktoré máme zadarmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to
niekedy inokedy.
Existuje taký už mimoriadne ošúchaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci
smutný a múdry - “až umrie posledná
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto mesiacoch mi stále chodí na myseľ predstava - “až stíchne posledný rozumný
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik,
bľabot”.
Kto dnes počúva vedcov, epidemiológov, lekárov, chemikov, biológov,
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec.
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z dosiahnutého vzdelania, praxe, výsledkov
svojich výskumov a práce. Kam zmizol
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik.
Krik tých všeumelcov, univerzálnych
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už
aj virológov a epidemiológov. Krik “kultivovaný” sociálnymi sieťami, internetom, a, samozrejme, skrytou či otvorenou propagandouextrémizmu.
Osobne nemám až tak veľmi rád
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho
tak, ako si vážim každého vzdelaného odborníka, ktorý rozumie tomu, čo
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štúdiom, praxou, poznaním - vlastným.
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme,
sme uprostred novej celosvetovej revolúcie, revolúcie krajného extrémizmu.
A Slovensko, samozrejme, za týmto
trendom nijako nezaostáva. Krajný
extrémizmus sa prejavuje revoltou,
založenou iba na potrebe ničiť, udierať, demolovať, odmietať, devastovať.
Presadiť inak absolútne nevýznamné
postavičky na pódiá pozornosti pre nemysliacich divákov.
S obavami sledujem, ako u nás
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušuje ma už iba krik. Ozaj, je
Zem naozaj guľatá? Nie
je to iba niečo, “čím nás”
klamú? My chceme svoju
plochú!!!
So želaním, aby ste
občas začuli aj hlasy - pekný týždeň
želá

131200012

Zažil som časy, keď existovali truhlári, stolári, vodári, klampiari a
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci
remeselníci. S takými tými - “zlatými rukami”.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0905 492 435

UŠETRITE až 20€ na tone!!!
Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

721200029

www.zaluzie-hudec.sk

131200054

AKCIA na uhoľné
brikety

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

0948 468 858

721200090

PALIVOVÉ DREVO
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PRIEVIDZSKO Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!

INZERCIA

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
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

0940 913 960

Dobrá vec sa podarila, Prievidza bude mať
viac autobusových spojov s krajským mestom
Veľkou nevýhodou okresu Prievidza je žalostná dopravná
infraštruktúra v celom regióne. Preto som veľmi rád, že sa
na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja podarilo presadiť posilnenie autobusového spojenia medzi Trenčínom
a Prievidzou. Uvedené rozhodnutie aspoň z časti eliminuje
nedostatky v doprave, ktoré musíme ako obyvatelia hornej
Nitry dlhodobo znášať.
Posilnenú autobusovú dopravu medzi Prievidzou a Trenčínom požadoval aj strategický dokument z oblasti dopravy
- Plán dopravnej obslužnosti TSK.
Pridané autobusové spoje budú premávať od 1. septembra
v nasledovných časoch:
Ø Prievidza smer Trenčín - 4:35, 14:55, 15:40
Ø Trenčín smer Prievidza - 7:10, 13:00, 18:45
Som presvedčený, že posilnená autobusová doprava vytvorí podmienky pre pravidelnú fluktuáciu ľudí medzi mestskými a administratívnymi centrami nášho regiónu. To v
konečnom dôsledku môže pomôcť rastu zamestnanosti.
Verím, že lepšie autobusové spojenie môžu oceniť aj študenti, ktorí navštevujú školy v našom krajskom meste
Trenčín.
Ako poslanec Trenčianskeho kraja
budem apelovať aj na zavedenie
časových lístkov v prímestskej
autobusovej doprave.

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory
v Handlovej o výmere 60 m2.

ELEKTROINŠTALÁCIE
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
Marian Kajsík

131200007

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

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

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
www.tsk.sk, na úradnej tabuli TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

13 120 0381

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

udrží zdravý úsudok a vnútorný pokoj, aby ho dokázal obhajovať. Všetky cesty sú spochybnené, ale z tej
križovatky treba ísť ďalej. Možno už
Nedeľná mikroúvaha: Máme netreba toľko rozhnevaných boričov
problém, čím nemyslím iba opäť chrámov, ako skôr ľudí, schopných
sa vracajúcu pandémiu COVID19, načúvania, rozvahy a obetavosti.
ani nedávny výrok sudcov...
Začať sa s tým dá aj hneď, na
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako
To sú len dve znamenia zo sto- status Jána Budaja na sociálnej sieviek podobných. Mohol by som ho- ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi
voriť aj napríklad o šokujúcich skú- iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo
senostiach z mojej súčasnej práce, to ak ten, kto sa má obrátiť, sme my
znamená o skúsenostiach z ochrany sami? Neprijímajme názory od anoprírody a ľudí pred envirokriminali- nymných štváčov a nájomných podtou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos- vodníkov. Nenechajme im otravovať
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, našu myseľ.
sa neboja Boha, ani svetského práva.
Načúvajme iba tým, ktorí sú pravNeprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá- diví, sami sebe verní, tým, čo zahážajú sa a bránia nastoľovaniu práva. ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku si tým, prečo žijeempatii, od chamtivosti ku prajnosti, me, nerozhodí nás
od zločinu ku spravodlivosti...
pandémia, ani šo... a čo horšie, nie je to len náš kujúci súdny verproblém, Svet stráca istotu. Do oblohy dikt. My musíme
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. vydať svedectvo, a
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere to bez ohľadu na
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v okolnosti. Idegréčtine hovorí kairos, doba zastave- me ďalej...
nia a hľadania nových ciest. V takejto
dobe je najcennejším ten človek, čo si
» Ján Budaj
(Uverejnené s láskavým zvolením
ministra Jána Budaja pre REGIONPRESS)

13 120 0386

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0385

Redakcia:

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Košovská 11B, Prievidza

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

T: 0905 702 189

0905 773 959

dajana.svecova@gmail.com

predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
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13 120 0059

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

131200257

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

131200010

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

721200029

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

služby, domácnosť, zdravie

3
PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131200003

E+G STAV s.r.o.

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

13 120 0346

prievidzsko

721200005

Partner
Wüstenrot

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

Chcete

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM

www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

T: 0918 777 025 lchomova@hbp.sk

721200126

• odber vzoriek odpadových vôd
z domových čistiarní
• analýzy odpadových vôd

13 120 0343

ponúka

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Široký výber vychádzkovej
ortopedickej obuvi

EU
s
BIODERMA ABC DERM detský sprchový
gél 1L + tučniak do kúpeľa

Tvárová
maska - rúško
- antibakteriálne

zabraňuje šíreniu
baktérií z/do okolia,
ktoré môže byť
spôsobené
dýchaním alebo
kychaním.
Antibakteriálne
súprava s iónmi
striebra SILVER+.

Detské
jednorázové
rúško

MUCOPLANT
100ml - sirup
proti kašľu so
skorocelom a
medom

3,76€

0,60€

výživový doplnok,
zelený čajový list
napomáha pri
regulácii hmotnosti,
podporuje
metabolizmus tukov,
pôsobí antioxidačne

15,48€

4,00€

1,88€

Lietajúca
Lastovička -

4,79€
GERIAVIT
PHARMATON
Woman 30tbl
- výživový doplnok,

Physiomer Kids
115ml - uvoľňuje

podpora energie,
špeciálne zloženie
pre potreby ženského
organizmu.

PD20-37 strana-
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upchatý nos vášho
dieťaťa a chráni pred
vznikom zápalu stredného
ucha. Pri pravidelnej
aplikácii chráni pred
opakovaným zápalom
horných dýchacích
ciest.
11,40€

5,70€

131200017

DNI MARIANNE Vichy,
La ROCHE POSAY a Cerave
18. - 20.9.2020
pri kúpe dvoch produktov
ZĽAVA - 25% + darček

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Od 1.10.2020 ponúkam do
prenájmu 4-izb. byt kompletne zariadený v Žiari nad Hronom. T: 0907 877 860
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy slovenských maliarov.T: 0903 868
361
12 DEŤOM
deťom
12

hlavu hore / domácnosť, kurzy
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Digitálni otrokári
Nedávno som bol na jednej schôdzi.
Experti na ministerstve diskutovali o
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj treba digitalizovať učebnice. Neviem síce
ako digitalizované učebnice pomôžu k
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem
si predstaviť ako pomôžu niektorým
firmám k lepšiemu biznisu.
Neurológ Martin Stránský hovorí,
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh,
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor
teológie Randall Smith z Hustonu hovorí
o výskume, kde študenti, ktorí v škole používali tablety, čítačky, počítače a laptopy
s prístupom na internet dosahovali oveľa
horšie výsledky z matematiky, prírodovedy alebo čítania ako ich rovesníci bez
týchto technológií. Existuje aj ďalšia analýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou
matematických algoritmov na internete
a demokraciu nahradí vláda bohatých
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže
rozdeliť na tri vrstvy - tých, čo vlastnia
digitálne technológie, tých, čo pre nich
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní
a zotročení.
Kedysi mali otroci na nohách ťažké reťaze, dnes majú vo vreckách karty

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam
chodíme, s kým sa stretávame a komunikujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom
túžime, z čoho máme strach.
Digitalizácia je dobrá - nemusíme
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera,
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za
materiál a priestor na skrine so spismi,
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými
dokumentmi. Našim deťom však nepomôžu ku šťastiu a lepšej príprave na život
tablety, digitálne knihy a internet, ale bezpečné prostredie, starostliví rodičia dobrí
učitelia.
Naši starí rodičia nemali počítače a
internet a možno ani také vzdelanie ako
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého rozumu, slobody a schopnosti prežiť aj v ťažkých podmienkach.
Ešte som nestretol
človeka, ktorého by
nasýtili digitálne zemiaky a našiel by
zmysel svojho
života v digitálnom svete.

0908 30 20 10

CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020
1 jazda v Prievidzi
Okrajová časť
RS Centrum
Letisko PD/Brose
Bojnice
Sever, Piesky - Bojnice
Necpaly- Bojnice
Bojnice časť Dubnica
RS Púšť/Vlčie Kúty
Záhradkárska oblasť
Merkury Market
Cigl. cesta
Lehôtka / Hradec
Vyhliadka Bojnice
Salaš Víglaš
Pacho
Hlboké
Plážové kúpalisko
Bystričany
Cigeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka N. Ves
Diviaky N.Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves

2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
+0,50€
4,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €
11,00 €
6,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
9,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

Horné Vestenice
Chrenovec
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitr. Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Radobica
Ráztočno
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

12,00 €
6,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
3,00 €
13,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
5,50 €
6,50 €
17,00 €
7,50 €
4,50 €
11,00 €
7,00 €
13,00 €
10,00 €
17,00 €
5,50 €
10,00 €

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --

13 120 0317

4

» Ján Košturiak

13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim staré veci z povaly,
stodoly, humna, pajty, z pozostalosti, platba na mieste.
T: 0940 100 473
» Predám manželskú posteľ
málo používanú za 100 eur
t.č. 0918 213 412 Prievidza

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá priateľa na zoznámenie. T: 0940
642 703

Chcete si
podať inzerát?

(Staré sídlisko)

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

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

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

SLUŽBY

99
131200016

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie 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 toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
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131200036

131200009

M. R. Štefánika 38, Prievidza

interiér, služby, domácnosť

prievidzsko
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SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

PONÚKAM STAVEBNÉ
PRÁCE

Pravenec 411

tel.: 0907 787 089

Polohovacia opierka

www.zarpa.sk

PRAVNO-M26-MOD1/
POLOH-3BF195/PO-3/-R100/
PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

Roh - pohodlné sedenie

Polohovacie operadlo

* rekonštrukcia jadier *
* vnútorné omietky * sadrokartón *
* obklady * dlažby * zámkové dlažby *
* maliarske práce * plávajúce podlahy *

166/383/258 cm

Spanie 128/285

zľava
-2erá0%
tom

Úložný priestor

s inz

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava =

131200156

Akcia platí do 30.9.2020

1.760 €
2.690 €

13 120 0160

13 120 0369

T: 0907 529 743

ROZMER:

SPOJOVACÍ
MATERIÁL
0911 603 543

ULICA PUŠKINOVA 1A

www.princestav.sk

13 120 0282

www.wami.sk

13 120 0357

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

stredisko

DREVOVÝROBA

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie

Objednajte si
z bezpečia domova.

štiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

PD20-37 strana-
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 120 0348

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785
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OD NEDELE 13. 9.
u nás si nemuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Med kvetový
900 g

-25%

3

19

10 kg balenie

-46%

(1 kg = 3,54)

platí 17. - 20. 9.

4.29

6.49**

10 kg balenie

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

49

Rama Classic

1 kg

(1 kg = 0,35)

2

39

kg

Saláma
Vyso�ina

1.79

• odroda: Gala

440 g

805 g

-44%
�ervené jablká

Treska v majonéze
Exklusiv

0

4

99

2

39

49

(1 kg = 5,43)

(1 kg = 5,58)

C H L AD E N É
C H L AD E N É

Supercena

cena za 1 kg

-41%

cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg

2

29

5.99

Brav�ová
krkovi�ka

• bez kost, vcelku

3

49

Ponuka tovaru platí od 13. 9. do 19. 9. 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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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 31. 8. 2020.

služby, domácnosť

prievidzsko
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TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9. – 19. 9.

Encián

• nakladaný
v oleji

400 g

1

610 g

3

99

Eidam

• 30 % t. v s.
• plátky

99

(1 kg = 4,98)

(1 kg = 10,78/PP)

Balkánsky syr

250 g

150 g

0

0

85

95
(100 g = 0,63)

Camembert

Hubert
de Luxe
• sladký

1,5 l

-35%
13.99*

8

99
(1 l = 5,99)

(1 kg = 3,40)

Smotanová
náterka klasik

3 x 200 g
600 g

2

99
(1 kg = 4,98)

Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

60 kusov

2,25 l

-40%

2 x 30 kusov

1.49*

0

4

99

89
(1 l = 0,40)

Vajcia „M“

(1 kus = 0,08)

PD20-37 strana-
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... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od13. 9. do 19. 9. 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.

spomíname, služby, peniaze
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Dňa 9.9.2020 sme si pripomenuli
5. smutné výročie, čo nás náhle opustil
náš drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

Dňa 15.9. 2020 si pripomenieme
1. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička,
starká a prastarká

pán Jozef Nétek

pani Agátka Čavojská

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

S láskou spomína celá rodina.

721200150

13 120 0366

Ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami.

z Poruby.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

„Možno bol čas už odísť, snáď to tak bolo súdené...
Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať....“

Dňa 9.9.2020 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustil môj manžel, otec a brat

Dňa 11.9.2020 si pripomíname
3. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila mamička

pán František Grék

Anna Krajčiová, rod. Zderková.
z Prievidze.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli dňa 9. septembra
2020 navždy rozlúčiť s našou milovanou
mamou, babkou, prababkou,
svokrou a sestrou

721200151

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0915 168 170

pani Annou Menšíkovou rod. Cipovovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 4. septembra 2020 vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť nás veľký žiaľ.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

S láskou spomína syn Ivan, ostatná smútiaca rodina, priatelia a známi.

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 120 0058

S láskou spomína manželka, deti s rodinami, priatelia a ostatná rodina.

13 120 0375

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

721200152

Autoškola Ivan Humaj s.r.o.
otvára nový kurz 23.9.2020
(v stredu) o 16:00 hod.
pre získanie vRGLĀVkého oprávnenia
skupín A1, 1A, A, B, C a CE
adresa:

Moyzesova 2,
Prievidza
kontakt:

0918 800 125
Výročia a udalosti
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na
Mesiaci.

13. septembra 1959
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interiér - exteriér - dekorácie

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

PODLAHY

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

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

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD20-37 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

13 120 0387

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

(1. poschodie vedľa Knihy)

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

v ponuke široký sortiment peňaženiek,
opaskov, kabeliek, cestovných kufrov...

Bezplatná infolinka
0800 500 091

PRI PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
ZÍSKAVATE 20% ZĽAVU
NA CELÝ NÁKUP
*nevzťahuje sa na už zľavnený tovar

13 120 0368

OD PRIOR Prievidza

MZDA OD 850 €
DO 1300€

KŠX-Delta príjme

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:
Základná mzda:  Í)ġÍ,#22- ÍKCQ?ĢLC
+GCQRMÍNPĉAC +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*
)MLR?IR 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0627 I 61- 0227

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

13 120 0358

09-36

Kontakt: 0949 167 880

Obchod s koženou
galantériou

PRACUJ
U NÁS v ČR

13 120 0377

Benefity: možnosť ubytovania,
stravovanie na prevádzke,
slušné fin. ohodnotenie od 800€ netto + odmeny.
Miesto výkonu práce: Prievidza. Nástup: ihneď.

13 120 0376

prijme do svojho tímu
3 stolárov a 1 lakýrnika.

Najčítanejšie regionálne noviny

85_0605

Novozaložená spoločnosť
vyrábajúca atypický nábytok

www.konstrukter.sk

služby, kultúra, zamestnanie

10
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Obmedzenia na autobusovej stanici
Od 8. septembra 2020 začala tretia fáza rekonštrukcie autobusovej stanice. S touto fázou sú spojené viaceré zmeny v priestore autobusovej stanice. Cestujúcich prosíme o zhovievavosť.
Počas tejto fázy dôjde k značnej zmene organizácie dopravy na
autobusovej stanici. Viacero autobusových nástupíšť bolo presu-

20
3

7

2
1

6
5

11
10

9

4

8

22

21
15
14
13

12

Smer sídlisko
Žabník

Cestovná
informačná
kancelária

18
17

16

38

ZASTÁVKY
AUTOBUSOVEJ
STANICE

Autobusová
stanica

31

32

33

34

And
reja

Hotel
Preuge

2
1

7
6

5
4

11
10

9
8

15
14

13
12

22

21

18
17

16

Smer sídlisko
Žabník

Cestovná
informačná
kancelária
38

Autobusová
stanica

Hotel
Preuge

32

33

34

And
reja

Hlin
ku

35

Kruhový
objazd

Smer
Staré
mesto

13 120 0378

31

36

NÁHRADNÉ
ZASTÁVKY
ULICA
TERÉZIE
VANSOVEJ
Zdra
votn
ícka

NÁHRADNÉ ZASTÁVKY
ULICA ANDREJA HLINKU

42

41
37

Nová

Smer
Bojnice

Foto S

40

39

ZASTÁVKY
AUTOBUSOVEJ
STANICE

Smer
Staré
mesto

Športová

3

35

Kruhový
objazd

Hlin
ku

20

Železničná
stanica

36

NÁHRADNÉ
ZASTÁVKY
ULICA
TERÉZIE
VANSOVEJ
Zdra
votn
ícka

NÁHRADNÉ ZASTÁVKY
ULICA ANDREJA HLINKU

42

41
37

Nová

Smer
Bojnice

Foto S

40

39

Športová

Železničná
stanica

nutých na dočasné autobusové zastávky vytvorené na uliciach T.
Vansovej a A. Hlinku.
Pre lepší prehľad sme pre cestujúcich pripravili plán presunu autobusových zastávok pre MHD a pre prímestskú dopravu.
Ďakujeme za pochopenie.
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :

PD20-37 strana-
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č. 37 / 11. september 2020 / 24. rOčNÍK

PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia
Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000
osôb v jednom okamihu a v interiéroch
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.
Dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

» red
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Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
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majú nové právomoci
Pandemická komisia vlády po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch
Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia
COVID-19 (podľa semaforu oranžové
a červené okresy), aby na zamedzenie
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.
Ak sa regionálny hygienik rozhodne
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podujatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19
epidemiológovia plánujú, ak to epidemiologická situácia dovolí, prijímať opatrenia
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a trefnejšie.“
Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie,
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto
odporúčame sledovať webstránky miestne

príslušných regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR.
Prijímanie lokálnych opatrení nad rámec celoplošne platných opatrení nebolo v
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch.
K takémuto kroku pristúpil už napríklad
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokálnu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre vzniknuté epidémie v podnikoch
a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a
Nové Mesto nad Váhom.
Stále platí odporučenie nosenia rúšok v interiérových verejných priestoroch,
dodržiavanie dostatočného sociálneho
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
– pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si
na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa
tam len na nevyhnutný čas.

46-0192

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

801200035
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON

Východné Slovensko

TAKTUJTE N
Á

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

S

prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751
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len
Akcia platí
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a
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n
do ko

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

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

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PDzel20-37 strana- 4

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

Zelené hnojenie môžete v záhrade využiť všade tam, kde pestujete zeleninu,
dokonca sa nemusíte báť použiť ho v
skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide?

Pri zelenom hnojení ide o spôsob
hnojenia pôdy pomocou živých rastlín
a ich zapracovanie v skorom rastovom
štádiu do pôdy, pričom ide o metódu
veľmi šetrnú k životnému prostrediu.
Potom ako sa rastliny, ktoré ste do pôdy
zapracovali rozložia, obohatia pôdu o
množstvo živín. Zelené hnojenie tiež
chráni pôdu pred vysušením slnkom,
eróziou vetrom a vymývaním živín dažďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria a niektoré z nich môžu pôsobiť
aj proti škodcom či chorobám. Zelené
hnojenie sa dá realizovať počas celého
roka, ak sa preň rozhodnete v období od
polovice septembra až do polovice októbra, rastliny zapracujete do pôdy ešte
koncom jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte

Z pôdy najskôr odstráňte všetky zvy-

šky predchádzajúcej úrody a zlikvidujte aj burinu. Potom plochu prekyprite
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov.
Vezmite osivo určené na zelené hnojenie a rozhadzovaním ho husto vysejte do pripravenej pôdy. Následne ho
hrabľami zapracujte do pôdy a utlačte.
Ideálne je pustiť sa do výsevu po daždi,
pretože rastliny potrebujú veľa vlahy.
V suchom počasí, treba pôdu výdatne
zavlažiť.
Po tom, ako nrastú rastlinky do výšky
približne 10 až 20 centimetrov, pokoste
ich a nechajte mierne zvädnúť – nemali by však uschnúť. Pomocou motyky
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúceho kosenia.
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.
Po tom, ako ste rastliny zapracovali do pôdy, nechajte záhono dva až tri Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.
autor foto Caniceus pixabay
týždne oddychovať. Následne môžete
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.
biela,
líčku, kde predtým rástol hrach alebo
-na prezimovanie sejte osivo ozimných fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. v ďalšej sezóne pestovať,
Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze- Vhodná je ozimná repka, vika huňatá -ak neplánujete pestovať kapustu,
lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod- aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom- brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi
ľa toho, v akom období plánujete zelené binovať,
vhodné vysadiť na záhony repku alebo
-počas celého roka sa na zelené hno- horčicu,
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, -ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte
druhy, akými sú napríklad horčica, rep- ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu ako zelené hnojenie nechtík lekársky.
ka alebo medonosná facélia či lupina pôdu o dusík. Nesejte ich však na poPripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0066

Zelené hnojenie nám ponúka možnosť ako nahradiť v záhrade maštaľný hnoj a zároveň dodať pôde
potrebné živiny. Začať s ním môžete ihneď po zbere úrody.
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Kvalitu ovzdušia budú merať inšpektori

Na vydieračské e-maily
nereagujte, ide o podvod!

14. septembra 1830

» red

Výročia a udalosti

z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.

Kvalitu ovzdušia v slovenských krajoch bude monitorovať 14 inšpektorov.
Počas ôsmich rokov sa budú snažiť prispieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť riešenie na zníženie znečistenia vzduchu.
Uviedol to projektový manažér integrovaného projektu LIFE Gabriel Adamek
spolu s ministrom životného prostredia
Jánom Budajom pri príležitosti Svetového
dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7.
septembra.
Noví manažéri kvality ovzdušia budú
takmer na celom Slovensku. Do projektu
sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nitriansky kraj. Inšpektori budú detegovať
problémy a následne pomáhať k ich odstráneniu, analyzovať znečisťujúce látky
a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa
dajú obmedziť. „Primárne sme sa zamerali na lokálne kúreniská a dopravu,“ podotkol Adamek.
„Všetko bude závisieť od krajov, či
budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu
a nemusia byť populárne,“ povedal Adamek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala

promovať aj výmena kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn.
„Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na
starostov a primátorov, aby využili platný
zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd motorových vozidiel do určitých častí miest.
Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že
to nie je populárne,“ povedal Budaj.
Envirorezort chce ešte na jeseň tohto
roka predložiť do legislatívneho procesu
zmenu zákona o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Budaj chce splniť víziu klimatického programu do roku 2030. Bude si to podľa neho
vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých
znečisťovateľov, transformáciu na menej
znečisťujúce technológie a transformáciu
niektorých znečisťovateľov, na čo chce
využiť fondy z Európskej únie.

» red
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HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

3,90 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

80120 0012

Podvodníci zameriavajúci sa na
digitálne vydieranie svojich obetí opäť
vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná
spoločnosť ESET varuje používateľov
pred nepravdivými podvodnými emailovými správami, ktoré sa pokúšajú
vylákať výpalné od ľudí sledujúcich
pornografický obsah na svojich digitálnych zariadeniach.
Tentoraz prebieha e-mailová komunikácia v dobrej slovenčine, počet
obetí sa tak môže zvýšiť. Autor e-mailovej správy tvrdí, že si obeť nahral
pri sledovaní pornografického videa a
nahraté je aj samotné video, ktoré má
obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť
nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v
digitálnej mene Bitcoin, zašle toto video všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež,
že kontakty a video má vďaka tomu,
že si obeť infikovala svoje zariadenie
škodlivým kódom práve pri sledovaní
pornografie.
Tieto emaily sú podvodné a útoč-

níci v nich iba klamú a manipulujú.
Určite teda neplaťte výpalné. ESET vysvetľuje, že útočníci sa snažia zneužiť
nevedomosť obete tým, že jej podvodnú správu zašle akoby z jej vlastnej e-mailovej adresy. Adresu odosielateľa
však dokážu technickejšie zdatnejší
jedinci zmeniť relatívne jednoducho a
rýchlo.
Útočníci sa snažia od obetí vylákať
výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie
majú len 50 hodín od otvorenia správy, a ak budú obsah výhražnej správy
s niekým zdieľať, video budú okamžite
distribuovať.
ESET odporúča, aby ste v takom
prípade zvážili zmenu hesla a pridanie
dvojstupňovej autentifikácie na daný
email, prípadne ostatné služby a kontá,
ktoré chránia rovnakým heslom.

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto
roka predložiť do legislatívneho procesu zmenu zákona o ovzduší a zákon
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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Podvodníci tvrdia, že vás nahrali
pri sledovaní porna, spoliehjajú sa
na moment prekvapenia a strach a
žiadajú peniaze.
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