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Týždenne do 41 340 domácností

Masky nás demaskovali

platí nad 600 litrov v okrese Prievidza

tel. 0915 699 840, 0915 588 665

www.palenicakocurany.sk

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

7221200008

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.
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13 120 0211
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721200004

0905 402 526

EXTRA

13 120 0346

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

131200002

objednávky sa prímajú osobne alebo telefonicky

13 120 0377

Chcete

DOVOZ KVASU ZDARMA

131200009

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz zapnete do bezpečnostných pásov, tiež
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, niekto obmedzil vašu slobodu?
keď mal každý - ako vravela moja staZrazu sa vynorilo toľko bojovníkov
rá mama - “scisknutú ric”.
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvorili počas uplynulých tridsiatich rokov,
Vtedy som iba zriedkavo videl nie- žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamestnaozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu nícky nepohodlných zamestnancov? Kde
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k
mal každý druhý a rabovanie obchodov moci dostávali režimy, po ktorých nám tu
sa dialo organizovane, päť zákazníkov zostali iba každodenné zatýkania zločinv dedinskom obchode a ostatní vonku. cov Národnou kriminálnou agentúrou?
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede
pozdravujem!
dal spomínaný prieskum Focusu.
Minulú nedeľu istá súkromná teleMimochodom, ak už ide o ľudské
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto- práva - moje základné ľudské právo je
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov právo na zdravie. A budem si vyžadovať
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú jeho plnenie hoci aj sankcionovaním neodmietači rúšok. Bol to argument nad dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďaväčšina spoločnosti iba myslela a o čom kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí
bola presvedčená. Ten prieskum teda ignorujú spoločensky záväzné pravidlá,
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jedZorientovať sa v tom, kto je teraz, počas nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý
druhej vlny - kto.
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto,
Kto myslí na seba, na svoje pohod- že ho požiadala, aby si nasalie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje dil rúško. Toto sú hrdinopravidlá a nariadenia. Naopak, podľa via týchto dní.
Inak, pokojne tie rúšrúšok na tvárach možno poznať doteraz
mnohých nepoznaných ohľaduplných, ka nenoste, aspoň už z
zodpovedných, mysliacich na iných, diaľky vidno, kto je kto.
S pozdravom
nielen na svoje ja a takzvané svoje “práva”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute

spomienka / reality, služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga

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

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

» red

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

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.

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

131200007

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

Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pracoval aj ako vlekár a údržbár, neskôr
bol profesionálnym nosičom a nakoniec zakotvil ako chatár. Najprv na Zamkovského chate, neskôr na Skalnatej,
ktorú obnovil do dnešnej podoby.
Najviac však Laco Kulanga vstúpil do povedomia ľudí ako vysokohorský nosič a to prostredníctvom svojich
unikátnych vynášok za ktoré mu „prischol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatranských nosičov.
Prvý raz si naložil na chrbát vynášku už ako 19-ročný v roku 1968 a
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.
Medzi vynášky, ktorými sa natrvalo zapísal do tatranského sveta nosičov,
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55ku si na chrbát naložil symbolických
155 kilogramov.
„Nenosím kvôli tomu, aby som nosil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe.
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v
jednom z rozhovorov.
Chlap, ktorému sa patrilo povedať
- „rovný“.
Česť jeho pamiatke,
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

M. R. Štefánika 38, Prievidza

Košovská 11B, Prievidza
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Obec Pažiť, 958 03 Pažiť 78
Vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

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
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Odpredaj pozemku reg. „C“ 39/192 – ostatná plocha o výmere 7.906 m2 v k. ú. Pažiť
v priemyselnej zóne s najnižšou cenovou
ponukou 115.000,00€, v súlade s ustanovením §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Forma podania – písomná, do 30. októbra
2020 na adresu obce v zalepenej obálke
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„NEOTVÁRAŤ – POZEMOK“

52- 0113

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

(Staré sídlisko)

131200036

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

Laco Kulanga sa narodil 20. augusta
1949, zomrel vo veku 71 rokov.

721200005

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

navždy opustil svoje milované Tatry

2

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej
súťaže sú zverejnené na www.obecpazit.sk,
elektronická úradná tabuľa

13 120 0389

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131200010

Redakcia:

zdravie, relax

prievidzsko

3

CHALMOVÁ
TO PRAVÉ MIESTO PRE RELAX
AJ V ZIME

KRYTÉ BAZÉNY

FITNESS

FÍNSKA SAUNA

Využite možnosť aktívneho odpočinku a pokojného relaxu aj v zimnej sezóne. | Teplota vody krytých bazénov
30 a 38 °C, vonkajší bazén s teplotou 25 °C k dispozícii celoročne. | Otvorené každý deň vrátane víkendov a sviatkov
od 11.00 do 21. 00 hod. | Všetko podstatné nájdete na www.chalmova.sk.

13 120 0367

VONKAJŠÍ BAZÉN

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Široký výber ortopedickej obuvi
aj na www.lekarenstm.sk

EU
s

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

0,60€

LA ROCHE-POSAY
Effaclar DUO+

4,00€
COVID-19
RAPID TEST -

zariadenie je
zamerané na
detekciu COVID-19
protilátok v
ľudskom tele,
sére a plazme.
Jednokrokový
diagnostický test
na zistenie
prítomnosti IgG
a IgM protilátok.
Zdravotnícka
pomôcka in vitro.

korekčný obnovujúci
krém proti
nedokonalostiam pleti
a stopám po akné
40ml - Bezoplachový
čistiaci prípravok na
ruky 100ml

+

18,72€

14,04€

GERIAVIT
PHARMATON
Woman 30tbl
- výživový doplnok,

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

4,79€
Physiomer Kids
115ml - uvoľňuje

podpora energie,
špeciálne zloženie
pre potreby ženského
organizmu.
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Lietajúca
Lastovička -

9,10€

7,65€

3

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. - 25.9.2020
pri kúpe dvoch produktov
ZĽAVA - 25% + darček

05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10
ZVERINEC
záhrada
a zverinec
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
» Kúpim staré hodinky Prim a
iné mechanické náramkové hodinky. Tel. 0905/767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné
» Kúpim Heligónku,môže byť aj
poškodená. T: 0903 317 515
» Kúpim staré veci z povaly, stodoly, humna, pajty, z pozostalosti, platba na mieste. T: 0940
100 473
» Vykupujem zlato, aj zlomkové.
T: 0903 781 280
» Kúpim jelenie danielie parohy
a trofeje T: 0904 134 080
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

» Sympatická 55 r hľadá priateľa na zoznámenie. T: 0940 642
703

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 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.

131200156

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

0908 30 20 10

CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

stredisko

DREVOVÝROBA

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie
Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

Ďakujem primárovi JIS a interného oddelenia
Mudr. MAJDÁKOVI, prizvaným lekárom Mudr. KAVKOVEJ,
Mudr. PETRÁŠOVI, kolektívu zdravotných sestier
a ostatného personálu interného oddelenia bojnickej
nemocnice, ako aj posádke rýchlej záchrannej služby
(mená žiaľ nepoznám), za z á c h r a n u ž i v o t a
v máji t.r. pri zlyhaní obličiek a začínajúcej otrave krvi.
Všetkým ďakujem za starostlivosť, ochotu, obetavý
a milý prístup.
Zároveň ďakujem sestričke ADOSu p. Budovičovej,
za zorganizovanie zásahu pre zlý vývoj môjho
zdravotného stavu, zistený pri preväze ulcusov nôh.

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 €

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: --

Objednajte si
z bezpečia domova.

Vďačná pacientka Moravčíková z Handlovej
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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

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

131200003

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Ponúkam do prenájmu 4-izb.
byt kompletne zariadený v Žiari
nad Hronom. T: 0907 877 860

roky budované peňazovody na rozkrádanie štátu. Mnohým mafiánom a oligarchom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď nepomáhajú dohody cez peniaze, prichádza
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé
vyhrážky.
Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán urobil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi
Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis- svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor- a odvahu. Možno by sme im mali dávať
ka slovenského národa. Sú medzi nimi aj spätné väzby a informácie z reálneho
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spoNamiesto mena sa začínajú oslovovať lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôvefunkciou, učia sa používať majáky na au- ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER
neobyčajnú nekompetentnosť.
Majú okolo seba rôznych prikyvova- a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na- kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú rokov. Toto je práca pre
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - tvrdých chlapov, nie
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli pre usmievavých miv ostatných desaťročiach dosť.
nistrov s peknými
Verím v zázraky. Tak ako sa päť per- rečami. Obyčajní a
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic- nezávislí musia byť aj
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne- tvrdí a nekomprozávislosť na všetkých pokušeniach, ktoré misní. Držme
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný im palce.
diablom na púšti.
Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať
» Ján Košturiak

13 120 0317

03 BYTY /3 predaj
byty/predaj

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Obyčajní ľudia získali neobyčajnú príležitosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vystavili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť
si závislosť na moci, peniazoch, pýche
a sláve.

4

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Jawa 05, Jawa 20, 21 Mustang,
Stadion, Jawa 90 Simson. Kúpim
tieto motorky T: 0915 215 406
» Kúpim staré auto, motorku,
Babetu, diely, doklady. T: 0940
100 473

Obyčajní a nezávislí

13 120 0348

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
» Predám Š-Favorit bez EK, STK
do 17.10.2020 za symbolický poplatok. T. 0918092729

Najčítanejšie regionálne noviny

721200109

Občianska
riadková
inzercia

hlavu hore / služby, domácnosť

721200157

4

domácnosť, služby

5

Obchod s koženou
galantériou

0905 492 435

otvára nový kurz 23.9.2020
(v stredu) o 16:00 hod.

OD PRIOR Prievidza

(1. poschodie vedľa Knihy)

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

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

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

adresa:

kontakt:

SPOJOVACÍ
MATERIÁL

13 120 0384

131200012

Moyzesova 2,
Prievidza

0918 800 125

GLAZÚROVANIE
VANÍ

0911 603 543

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

0903 405 588
0905 983 602
131200276

0910 598 927

www.wami.sk

94-00129

štiepaný buk - odrezky dub

13 120 0357

www.zaluzie-hudec.sk

131200054

Autoškola Ivan Humaj s.r.o.

13 120 0368

prievidzsko

SLUŽBY

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

5,99

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

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

131200016

13 120 0369

T: 0907 529 743

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
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naša bezpečnosť / spomíname, služby

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov
v porušení pandemických opatrení

Polícia v súvislosti s pandémiou
nového koronavírusu evidovala do
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré
sa týkajú porušenia nariadenej karantény, povinnosti nosiť rúško a zákazu
otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov, 711, bolo zistených v Košickom kraji a najviac porušení povinností nosiť
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855
udalostí. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva
vnútra SR Barbara Túrosová.
Ako ďalej informovala, okresné
úrady na Slovensku evidujú prostredníctvom odborov krízového riadenia
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo
o konanie posudzované podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji vereného
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo
porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených. Ostatné skutky sú ešte v
riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.
„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

„Deň po dni plynie a nám len spomienka v srdci ostala,
ktorá nám nedovolí zabudnúť na teba....“

nom prípade nejde o zbieranie pokút.
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a
nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ uviedol
minister vnútra Roman Mikulec.
Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý
deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v
súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Tých
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti
s plnením zákona o civilnej ochrane.
„Za takýto priestupok môže byť počas
mimoriadnej situácie uložená pokuta
až do 1659 eur, v blokovom konaní do
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Dňa 26.9. 2020 si pripomíname nedožitých
85 rokov a dňa 24.7. 2020 sme si pripomenuli
2. smutné výročie smrti našej maminy,
tety, sestry, starkej a prastarkej

Márie Čižnárovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Marta a Anka s rodinami.

721200145

V 40 percentách prípadov bolo porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených.

Najčítanejšie regionálne noviny

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 9. septembra 2020 navždy
rozlúčiť s našim milovaným otcom,
starým otcom a pradedkom
pánom Františkom Šusterom
z Nitrianskych Sučian, ktorý nás navždy
opustil vo veku 91 rokov.
Obzvlášť ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá.

» red

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0021

0950 266 604

PD20-38 strana-
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STROJOVÉ
POTERY

Pred niekoľkými dňami zorganizovalo ministerstvo
hospodárstva verejné prerokovanie dvoch riešení na
dodávku tepla v regióne Horná Nitra, po ukončení
ťažby hnedého uhlia plánované v 2023. O vykurovaní Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian by sa
podľa ministra Richarda Sulíka, ktorý toto stretnutie
zvolal, malo rozhodnúť na jeseň.
Projekt Slovenských elektrární (SE), prezentovaný
generálnym riaditeľom spoločnosti, Branislavom
Strýčkom, ktorý ráta s výstavbou teplárne na plyn
a biomasu, bol verejne známy už od konca roku 2019
a bol aj posúdený nezávislým konzultačným orgánom Európskej komisie, JASPERS.
Riešenie spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) bolo prezentované predsedom spoločnosti, Rastislavom Januščákom, po prvý raz až na
tomto stretnutí. Dotknuté strany teda nemali mož-

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

61-0222

0948 300 988

MQORNGVFXGTG\ÁTWDċC€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659

nosť sa s ním pred týmto dôležitým stretnutím oboznámiť.

ich činnosť, ktorá je od miestnej vody závislá, bude
ohrozená.

Primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková,
ktorá sa tak, ako primátor Novák a starostka Zemianskych Kostolian, verejného prerokovania na ministerstve hospodárstva zúčastnila, vyjadrila podporu
projektu HBP, pričom predtým podporovala návrh SE.
Upozorňujem, že projekt HBP, týkajúci sa Prievidze,
ku ktorému sa pani primátorka náhle a bez vysvetlenia pridala, nebol vôbec prerokovaný na mestskom
zastupiteľstve. Toto ma ako občana a mestského
poslanca Prievidze znepokojuje o to viac, že v prípade
riešenia HBP je potrebné rátať so zadlžením Prievidze,
respektíve spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), v ktorom má mesto 51% a HBP 49%. HBP
totiž nie je schopné tento projekt finančne zabezpečiť.
Chcel by som upozorniť pani primátorku Macháčkovú,
že teplo z centrálneho zdroja odoberá 41% obyvateľov
Prievidze, avšak zadlženie, ktoré mestu hrozí, budú
splácať všetci obyvatelia Prievidze.

Ďalším faktom, ktorý treba brať do úvahy, sa týka
spoločností Fortischem, Porfix a Xella. V súčasnosti sa
tieto firmy delia o fixné náklady na odber vody, ktoré
predstavujú už dnes vysokú položku v ich nákladoch
so Slovenskými elektrárňami. Ak ale SE budú musieť
svoju elektráreň Nováky zatvoriť, fixné náklady za
vodu pre Fortischem, Porfix a Xella výrazne stúpnu,
čím bude ohrozená ich konkurencieschopnosť, a teda
aj živobytie ľudí z regiónu, ktorí tam pracujú.

Pripomínam aj, že Slovenské elektrárne majú s
mestom Prievidza podpísanú zmluvu na dodávky
tepla na dobu neurčitú. Jednostranné vypovedanie
takejto zmluvy nezostane bez následkov. V prípade
vzniku súdnych sporov spraví pani primátorka obyvateľov mesta rukojemníkmi na dodržanie termínu
nového zdroja tepla a reálne hrozí pokračovanie vykurovania mesta uhlím. To je v rozpore s celou koncepciou Transformácie regiónu po ukončení banskej
činnosti, na ktorú obyvatelia regiónu tak dlho čakajú.
Projekt HBP navyše nerieši ani dopad na najväčších zamestnávateľov v regióne. Baníci rátajú vo
svojom projekte s využívaním banskej vody. Ak Kúpeľom Bojnice následkom toho klesne tlak v potrubí,

13 120 0061

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

Viaceré vyhlásenia HBP i primátorky Prievidze,
ktoré odzneli na pôde ministerstva hospodárstva,
považujem za zavádzajúce, navyše obyvatelia nášho
regiónu nedisponujú dôležitými informáciami, ktoré sa pritom výrazne týkajú ich budúcnosti. Pritom,
ako bolo uvedené na úvod, o tom, ktorý projekt bude
schválený, sa má rozhodnúť na jeseň.

Preto vyzývam na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, aby sme prediskutovali obe
ponuky a zvážili zásadné zmeny, ktoré z nich pre nás
všetkých na Hornej
Nitre vyplynú. Musíme sa uistiť, že aj po
roku 2023 budeme
mať pre Prievidzu,
Nováky a Zemianske
Kostoľany bezpečné,
spoľahlivé a cenovo
dostupné dodávky
tepla s minimálnym
dopadom na život
obyvateľov tohto reIng. Miroslav Žiak,
giónu.
Župný poslanec TSK a poslanec NRSR

13 120 0391

prievidzsko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-38 strana-
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63-0045

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

020
9. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

spomíname, služby, peniaze
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OD NEDELE 20. 9.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

300 g balenie

-39%

cena za 1 kg

-42%

1.79

1

2.59

09

Chery paradajky stapcové

1

49

(1 kg = 3,63)

Kur�a a 2 kuracie štvrte

C H L AD E N É

kg

-37%

cena za 100 g

-35%

1.59

0

99

Jablká Golden Delicious
• nový zber

1.99

1

29

Losos

• fileta s kožou
• bez kostí

170 g

-31%
Makrela

Supercena
1l

Trvanlivé mlieko

0

200 g

-37%

0

89

(100 g =
0,87/1,05/PP)

3.99

2

49
(100 g = 1,25)

Instantá káva
• 100% Robusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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

• 1,5 % tuku

39

• filety
• rôzne druhy

1.29

interiér

prievidzsko

9
TENTO TÝŽDE�

35 %
alkoholu

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Supercena

0,7 l

-44%

8 x 0,5 l = 4 l

17.99*

9

99

1,5 l

-23%

Uriner

• multipack

(1 l = 14,27)

3

99
(1 l = 1,00)

0.59

0

45
(1 l = 0,30)

200 g

250 g

-40%

Magnesia

• perlvá/jemne perlvá

1.29*

C H L AD E N É

Tvaroh
hrudkovitý
• jemný

Supercena

1

0.89

0

69

77
(1 kg = 3,08)

((100
00 g = 0,35)

rôzne druhy

48

2 x 100 g = 200 g

praní

59

Crème Brûlée

0

-22%

60

praní

(100 g = 0,80)

Prací gél

125 g

-20%
0.24*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy

0

19
(100 g = 0,15)

• v ponuke
aj Prac
prášok
3,51 kg za
7,99 €

Supercena

3l

-42%

1,2 l

2

59

13.99*

7

99

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

Aviváž Suprême
• rôzne druhy

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

PD20-38 strana-
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33-0063

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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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kultúra / služby, domácnosť

Zachráňme kultúru!
Neznie vám to akosi tak - prázdno?
Nie sú to iba také sporadické zvolania zúfalcov, na ktorých aj tak každý v zásade iba kašle?

roch, ktoré smú svoju produkciu predvádzať pred päťdesiatimi divákmi?
Do lietadla sa pokojne môže narvať
na desať hodín aj dvestovka pasažierov, do desať krát priestorovo väčšej
Videl niekto z vás člena sláčikové- koncertnej a tak isto klimatizovanej
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou sály na dve hodiny iba päťdesiatka didiaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo vákov. Kde má toto základ, logiku, kde
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie- to má svoju rozumnú podstatu?
kto z vás tympánistu symfonického
Držíme sa zásady, že dáme iba
orchestra hulákať na hraničnom prie- tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvochode? A že by ho s jeho nástrojom bolo rený zobák? Pardon, nie je to až neskupočuť! Videl niekto z vás napríklad točne animálne primitívne? Energia,
- hercov činohry národného divadla akú vynakladáme na pomoc “kultúre”
večer čo večer v správach nariekať, že - v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale
oni ešte nedostali pandemické odme- preto, že je to nesmierne široká oblasť
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany spoločenského života, to je energia let- nejakých divadelných ochotníkov ného vánku, ktorý nezdvihne ani len
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta opadnutý list z brezy.
a hulákať do megafónov, že potrebujú
Je potešiteľné a chvályhodné, že
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru- ministerka kultúry už rokovala s miženie prevádzkovateľov aquaparkov a nistrom financií. Ale žiada sa pripomez ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi núť členom krízového štábu a všetkým
bizarné predstavy.
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce
Možno aj preto nikoho nezaují- pandemické nariadenia - zastavte sa
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, už! Prečo radšej nenariadite povinvinobrania a kolotoče počas nich síce nosť rúšok ako vo všetkých okolitých
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa
tak budú, akurát starčekov uzavrieme o nejakú politickú popularitu? Ak zlikv ich domovoch a umelcov izolujeme vidujeme kultúru, zničíme aj posledné
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam aspoň javí.
po umelcoch, čo tam po starkých, ktorých v nemocniciach nesmú navštíviť
najbližší, čo tam po umeleckých súbo» ib
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interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

od 536,90 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

PD20-38 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

11

13 120 0392

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

12

zdravie / domácnosť, služby
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Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere
Chrípková sezóna trvá na severnej
pologuli od októbra daného roka
do konca apríla nasledujúceho
roka. Posilnite počas chrípkovej
sezóny obranyschopnosť svojho
organizmu dopĺňaním vitamínov,
pravidelným pohybom i dôkladným umývaním rúk. Chrániť sa
môžete aj včasným očkovaním.

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.
foto autor silviarita pixabay

Očkovanie proti chrípke
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na
otázku, či môže pomôcť očkovanie proti chrípke v prevencii proti ochoreniu
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je
vhodné, chráni pred chrípkou počas
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by
človek ochorel na infekciu vyvolanú
koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní
hygienici.

Pomocníci z prírody

Pomoc pri podpore obranyschopnosti nášho organizmu môžeme nájsť aj v
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj podporia naše zdravie. Staviť môžeme, na
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten
jednak posilní imunitu a pomôže tiež
organizmu bojovať s nachladnutím a
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znásobia, ak do čaju pridáte med a citrón.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

46-0192

59-331

801200035

Proti chrípke sa môžete chrániť aj
očkovaním. Podľa verejných hygieniObranyschopnosť organizmu, vráta- kov ide o najúčinnejšiu prevenciu prone detského, možno počas chrípkovej ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti
sezóny podporiť zvýšeným príjmom chrípke zabezpečí tvorbu ochranných
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov protilátok proti vírusu chrípky ešte do
zo skupiny B – komplexu. Získate ich času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa predkonzumáciou dostatočného množstva pokladá v decembri. Keďže dostatočná
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných hladina ochranných protilátok sa v tele
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očkonej druhy bohaté najmä na vitamín C, vaní, odborníci ho odporúčajú podstúteda papriku, chren, citrusové ovocie, piť v októbri alebo novembri s tým, že
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia pred očkovaním by ste nemali pociťovať
odborníci z Úradu verejného zdravotníc- príznaky chrípky a prechladnutia. Vakcína vás chráni približne šesť mesiacov.
„Vzhľadom na to, že zloženie očkovaNáš tip na zázvorový čaj
cích látok proti chrípke sa každoročne
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo
mení, očkovanie proti tomuto ochoreveľkosti orecha. Očistite ho, nastrúniu je potrebné absolvovať každý rok,“
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a
objasňujú odborníci. Očkovanie proti
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuťchrípke odporúčajú najmä rizikovým
te medom a citrónovou šťavou. Med
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so
nepridávajte do horúceho nápoja,
závažnými chronickými ochoreniami,
nechajte ho mierne vychladnúť, inak
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuniprídete o zdraviu prospešné látky.
tou a zdravotnícki pracovníci.
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Lešenári a stavbári pozor!

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

www.facebook.com/alukogroup

94-0135

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22
Mzda: od 850 EUR

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

52-0018-18

59-332

75-11

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0644

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €
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Najnovšie opatrenia proti šíreniu nákazy

47-029

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
» red

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

75-11

ETERNITOVÝCH STRIECH

33-0066

Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných
podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných
hostín a karov.
Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2.
stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v
triedach aj žiaci na prvom stupni základnej
školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť
rovnaké pravidlá ako doteraz. Podrobnosti
nájdete tu:
Účastníci športových kempov budú
musieť mať negatívny test na COVID-19 nie
starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez
príznakov respiračného ochorenia a budú
musieť byť počas trvania kempu v spoločnej izolácii.
V okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, pandemická komisia odporúča zaviesť zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti
a neorganizovať rodinné oslavy. Seniorom,
chronicky chorým a ďalším rizikovým skupinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby
sa dali zaočkovať proti chrípke a pneumokokom.
Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra,
Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa
Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Ma-

lacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou
Zelené okresy: ostatné
Zároveň pandemická komisia navrhne
Ústrednému krízovému štábu uzavrieť hranice s Ukrajinou. Taktiež odporúča občanom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania
do rizikových regiónov v Rakúsku (Viedeň,
Tirolsko, Vorarlberg), ČR (Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj,
Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický
kraj a Plzenský kraj), Maďarsku (Budapešť,
Fejér, Hajdú-Bihar a Pest) a Poľsku (Malopoľské vojvodstvo).
Od 1. októbra pandemická komisia navrhuje:
- obmedzenie počtu účastníkov svadieb na
30 osôb
- obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri
a 100 v interiéri
- v oranžových a červených okresoch na 100
osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

59-321

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej
situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:
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platená inzercia

Parkujte bezpečne a pohodlne aj v centre Prievidze
Od roku 2018 môžu obyvatelia aj návštevníci mesta
využívať na platbu za parkovanie mobilnú aplikáciu
ParkDots. Tá v čase pandémie prináša bezpečné riešenie, pri ktorom sa vyhnete manipulácii s hotovosťou a kontaktu s parkovacím automatom. V týchto
dňoch bola možnosť platby prostredníctvom aplikácie ParkDots zavedená aj na parkovisku na ulici A.
Hlinku.

ka miestnych komunikácií a správy parkovísk.

13 120 0378

Ako zaplatiť cez aplikáciu
na parkovisku Ul. A. Hlinku?
Vodič klasicky vstupuje na závorové parkovisko, vezme
si parkovací lístok a zaparkuje. Po návrate k autu naskenuje svoj lístok prostredníctvom aplikácie, potvrdí úhradu a opúšťa priestory parkoviska. Pre rýchlu a pohodlnú
manipuláciu je možné platobnú kartu registrovať. Údaje
Vďaka mobilnej aplikácii ParkoDots prichádza v prie- sú bezpečne uložené na strane banky a pri ďalšom parvidzskom systéme parkovania ďalšia novinka. Spúšťa kovaní budú hneď k dispozícii.
sa tzv. parkomat v mobile. Ide o možnosť online platby
prostredníctvom mobilu za parkovanie na uzavretom, O aplikácii
závorovom parkovisku na ulici A. Hlinku v centre mesta. Mobilnú aplikáciu ParkDots za roky jej fungovania v
Parkovisko na Ul. A. Hlinku sa nachádza v centre mes- meste Prievidza pozná a využíva mnoho vodičov. Ponúta v bezprostrednej blízkosti obchodných domov Vtáč- ka jednoduchý a rýchly spôsob platby parkovného prianik, Prior a mnohých inštitúcií. Na rozlohe 1 000 m² je mo z mobilu. Bez hotovosti a potreby fyzického parkovak dispozícii až 60 parkovacích miest. Kvôli týmto dvom cieho lístka. Virtuálny parkovací lístok získa používateľ
premenným je často využívaným miestom na parkova- aplikácie hneď po zaplatení a má ho bezpečne uschonie. Mesto Prievidza sa z tohto dôvodu rozhodlo priniesť vaný vo svojom telefóne. Pred uplynutím doby platnosti
inovatívne riešenie v podobe rozšírenia funkcií apliká- parkovacieho lístka je vodič upozornený a parkovné je
cie ParkDots.
možné bez problémov predĺžiť. Prvá hodina parkovania
„Klasický parkomat neprináša vždy bezproblémový a je cenovo zvýhodnená oproti SMS platbám, pričom za
bezpečný proces platby. Chýbajúca hotovosť, parkomat prvú hodinu parkovania užívateľ zaplatí len 0,25 €. Ďalbez možnosti platby kartou, komplikovaná obsluha šie hodiny sú spoplatnené bežnou sadzbou.
parkomatu, manipulácia s peniazmi a kontakt s parkomatom predstavujú riziká a komplikácie. Do popre- Aplikácia ParkDots pochádza z dielne IT spoločnosti
dia sa v súčasnosti dostáva aj téma ochrany zdravia a PosAm, ktorá patrí do skupiny Deutsche Telekom. Kľúbezpečnosti. Práve vďaka využívaniu aplikácie môžete čovými prvkami tohto smart riešenia pre parkovanie je
dodržiavať bezpečný odstup a minimalizovať riziko. Me- mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci
dzi hlavné výhody, ktoré parkomat v mobile prinesie aj systém pre mestá. Ten môže byť doplnený o monitorovavodičom v Prievidzi patrí pohodlie, bezpečnosť, úspora cie senzory vo vozovke, mobilnú aplikáciu na kontrolu
času a bezproblémový odchod z parkoviska. Platba mo- parkovania, kontrolné autíčko s možnosťou skenovania
bilnou aplikáciou je navyše eco-friendly alternatívou ku EČV a ďalšie iné.
klasickému lístočkovému parkomatu. S ParkDots mini- Aplikáciu si môžete stiahnuť pre oba operačné systémy
malizujete počet parkovacích lístkov a nezaťažujete ži- Android aj iOS.
votné prostredie“, priblížil Roman Bartoš vedúci stredis- Viac informácií nájdete na www.parkdots.com.
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47-095

Okná a dvere
na splátky

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· 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

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602
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85 0545

www.lk-servis.sk

34-0099

0915 863 995

