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PRIEVIDZSKO
č. 44 / 30. október 2020 / 24. ročNÍk

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Partner 
Wüstenrot
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

13
 12

0 
04

33

VÝROBA A PREDAJ 
VŠETKÝCH 
DRUHOV 

SNEHOVÝCH 
REŤAZÍ

Nováky, Fraňa Kráľa 112/2, tel: 0911 843 853
www.pewagsk.sk, pera@pewag.com,      pewagworld
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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)

EXTRA
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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)
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REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER 
• OBKLADY • DLAŽBY • OMIETKY 
• SADROKARTÓN • MALIARSKE 

PRÁCE • POKLADANIE PLÁVAJÚCEJ 
PODLAHY • ZATEPĽOVANIE 

ROD. DOMOV • atď. 
T: 0907 529 743

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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KROVSTAV - Marian PÁLEŠ
pokrývačské práce

montáž krovov, altánkov
s dodaním materiálu a reziva

T: 0911 454 827
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MESTO NOVÁKY 
vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky 

Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta 
- nebytové priestory v budove školskej jedálne 
súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m� (prízemie).

Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy 
za podmienky zachovania stravovania 

dôchodcov mesta Nováky.

Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa 
stanovuje termín: 16. november 2020 do 12.00 h.

Informácie a podmienky súťaže: 
pozri www.novaky.sk, sekcia Nováky aktuálne.
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53Skúsená učiteľka doučí 
slovenčinu a ruštinu. T:0904 473 600 
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Vážený pán riaditeľ, vážený personál,
 dovoľte mi v mene celej rodiny touto cestou sa poďakovať 
Vám a celému personálu starajúcemu sa o môjho manžela 
Jozefa Hajra. Zo srdca ďakujeme ošetrujúcemu personálu 

za príkladnú starostlivosť, citlivý prístup a prejavenú 
pozornosť pri ošetrovateľskej starostlivosti. Som Vám 
vďačná za Váš profesionálny a láskavý prístup v jeho 

najťažších chvíľach. Aj napriek tomu, že môj manžel strávil 
vo Vašom zariadení len krátky čas, viem, že bolo o neho 
príkladne postarané nielen po hmotnej stránke, ale aj 

citovej vďaka empatickému, milému a trpezlivému prístupu.

    Vysoko si vážime náročnú prácu ošetrujúceho personálu 
a každého humánny prístup a prácu, ktorú odvedie, 

ktorá sa odráža v spokojnosti klientov a ich príbuzných. 
V neposlednom rade patrí veľká vďaka aj Vám, pán Fodor. 

Práca, ktorú odvádzate, je nesmierne náročná, 
no na Vás vidno, že pre ňu žijete a snažíte a snažíte 
sa vyhovieť nielen pacientom, ale aj ich príbuzným. 

Všetkým patrí veľké ďakujem a uznanie za obetavú prácu, 
ktorá by určite mala byť viac ohodnotená a ocenená.

    V mene celej rodiny Vám ešte raz zo srdca ďakujem 
a prajem veľa zdravia, síl a božieho požehnania.  

S úctou Anna Hajrová, Prievidza.

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA.T: 0908 205 521
» Kúpim Simson, Pionier, 
Mustang, Stadion aj poka-
zené .T: 0915 215 406

byty/predaj 3
» Predám 1-izbový byt v 
Handlovej. T: 0905 313 616

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12
» Predám kočiar po 1 dieťati 
ružovo šedý, zachovalý za 
30€. T: 0907 635 951

rôzne/predaj 13
» Kúpim Heligónku, môže 
byť aj poškodená. T: 0903 
317 515

rôzne/iné 14
» Kúpim starý nožík DUKLA 
do 15€ podľa stavu T: 0911 
206 136

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel. číslo 0918 256 367
» Hľadám priateľa. Mám 70 
r. Jazdím autom, pracujem 
v záhrade. T: 0904 141 330

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 medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk

13
12
00

05
4

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak
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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

150 EUR40 SPÄŤAŽ

odAkcia platí 1. 10. do  30. 11. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

PENIAZE SPÄŤ

Dokonale ochráni každý kúsok

vášho oblečenia.

BEZ OBÁV

Kúpte si sušičku alebo

zostavu práčky a sušičky

AEG a získajte  

NOVÁ SÉRIA 

BLACKEDITION

set práčka + sušička od 868,00€*

*cena po uplatnení akcie cashback

SME VAŠI ELEKTROŠPECIALISTI
NÁJDETE NÁS AJ ONLINE

https://elektropavlicek.sk/ 
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NAŠU PREDAJŇU NÁJDETE
na sídl. sever, clementisa 6, prievidza

0911 700 600   https://elektropavlicek.sk/

Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.  V okrese Prievidza.

Kontaktuj nás:
Telefonicky:  54 857 78,  0911 700 600

Mailom: info@epavlicek.sk
www.elektropavlicek.sk
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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 pán Gustav Grác. 

Čas letí rýchlo 
a je tomu už 20 rokov, 

čo nás opustil

  S láskou spomínajú manželka, syn, dcéra, vnúčatá a pravnúčatá. 
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pani Magdalénou Mikovou. 

„Očiam si odišla, v srdciach si zostala.“

Dňa 31. októbra 2020 
si pripomíname 5 smutných rokov, 

čo sme sa navždy rozlúčili s našou mamou, 
starkou a prastarkou

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

Dňa 28. októbra 2020 sme si pripomenuli 
15. smutné výročie, odkedy nás navždy 

opustil manžel, otec a starý otec

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

Manželka a deti s rodinami.  
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pána Jaroslava Štrbáka

Dňa 23.10.2020 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia

z Dlžína. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.  
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Anna Zrubcová, rod. Tadialová

Dňa 26.10.2020 nás vo veku 81 rokov 
navždy opustila naša drahá mama,

 stará mama a prastarká

z Podhradia. 
  

Smútiaca rodina.
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red
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Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

13
12
00
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ 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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V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 
pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 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 45%

7
5
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 536,90 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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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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Vykurovať Prievidzu môžeme aj vďaka tepelným čerpadlám
Projekt na vykurovanie Prievidze, ktorý pred-
stavila spoločnosť PTH, a. s. počíta s  využí-
vaním veľkých tepelných čerpadiel systému 
voda - voda. Tie majú najvyššiu účinnosť, naj-
menšie straty, a najnižšiu spotrebu pohon-
nej elektrickej energie na vyrobenú jednotku 
tepla. Prečo je lepšie, aby Prievidzu vykuroval 
centrálny zdroj tepla pomocou tepelných čer-
padiel a nie separátne zdroje tepla priamo v 
bytových domoch?  

Čo sú vlastne tepelné čerpadlá? 
Tepelné čerpadlá sú zariadenia ktoré odobe-
rajú z  okolia teplo a  následne ohrievajú iné 
okolie. Pracujú na systémoch vzduch – vzdu-
ch ako napríklad chladničky, mrazničky a kli-
matizácie. Tepelné čerpadlá môžu pracovať 
aj na systéme voda - voda tým, že odoberajú 
teplo v zdroji vody a ohrievajú inú vodu. Exis-
tujú aj tepelné čerpadlá zmiešaného typu, 
teda vzduch – voda a voda-vzduch, ktoré sú 
o niečo účinnejšie než systém tepelného čer-
padla vzduch - vzduch, ale sú menej účinné 
ako tepelné čerpadlá voda - voda.  

Stretli sme sa s mylnými názormi 
Viacero obyvateľov Prievidze zastáva názor, 
že by pri vykurovaní svojich bytových domov 
uprednostnili vlastné zdroje tepla. „Tepelné 
čerpadlá sa dajú montovať aj priamo v byto-
vých domoch. Určite tu nechceme znovu mo-
nopol. Je zlé riešenie, byť zase rukojemníkom 

jedného  dodávateľa tepla,“ takto prezento-
vala názor jedna predstaviteľka bytovej sa-
mosprávy z Prievidze. 

Je pravda, že aj na bytových domoch sa dajú 
budovať tepelné čerpadlá. Avšak iba také, 
ktoré pracujú na princípe vzduch - voda. Tie 
ale zďaleka nedosahujú účinnosť tepelných 
čerpadiel voda - voda, s ktorými počítame v 
našom predstavenom riešení. Navyše, tepel-
né čerpadlá vzduch - voda, ktoré možno pou-
žiť priamo na bytových domoch sa dajú účin-
ne prevádzkovať len do vonkajšej teploty cca. 
-5 °C. Pri hlbších mrazoch sú už tieto tepelné 
čerpadlá prakticky nepoužiteľné. Dôvodom je 
rapídne znižovanie ich účinnosti a  neúmer-
né zvyšovanie spotreby elektrickej energie. 
Bytové domy s  tepelnými čerpadlami kvôli 
tomu zároveň potrebujú doplnkový zdroj tep-
la, ktorým je poväčšine kotol na zemný plyn. 
Pre vykurovacie systémy stredného až veľké-
ho rozsahu, t.j. sídliskových bytových domov 
sa preto tepelné čerpadlá systému vzduch - 
voda veľmi nehodia.

V  tomto porovnaní je centrálne zásobovanie 
teplom, ktoré využíva tepelné čerpadlá  pra-
cujúce nepretržite na báze voda - voda, eko-
nomicky omnoho výhodnejšie. Nemôžeme 
zabúdať ani na ceny zemného plynu, ktoré 
nemôžeme predvídať. Navyše je len otázkou 
času, kedy budú musieť začať aj kotolne 

v  bytových domoch kupovať povolenky na 
vypúšťanie CO�. Je potrebné spomenúť aj sku-
točnosť, že problémom tepelných čerpadiel 
vzduch - voda je ich vysoká cena. Prevádzko-
vá životnosť lacnejších čerpadiel je približne 
len 5 až 10 rokov. Aj na základe uvedených 
faktov je jasné, že centrálny systém vykuro-
vania je výhodnejší. 

S čím počítame my
Projekt na vykurovanie Prievidze, ktorý pred-
stavila spoločnosť PTH počíta s  využívaním 
veľkých tepelných čerpadiel systému voda - 
voda. Naše tepelné čerpadlá budú odoberať  
teplo 4 až 5 °C z banskej vody. Tieto hodnoty 
by mohli byť považované za nízke ale uvede-
né hodnoty tepla budú odoberané z banskej 
vody pri prietoku 100 – 120 litrov za sekun-
du. To vo výstupe z tepelného čerpadla bude 
predstavovať vodu vykurovacieho systému 
ohriatu na 68 °C, ktorú ešte naša kogene-
račná jednotka dohreje na finálnu teplotu 
až 70 °C.

Vážení obyvatelia, my v našom riešení ponú-
kame vyšší štandard, ktorý neznižuje kvalitu 
života obyvateľov nadmerným hlukom. Vďa-
ka výdatným zdrojom banskej vody ponúka-
me technológiu s  vyššou účinnosťou a sta-
bilitou aj počas zimných mesiacov. A  vyššia 
efektivita znamená nižšie náklady na výrobu 
tepla.                                                      -Pth, a.s.-
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IHNEĎ PRIJMEME 
STOLÁRA

plat 1.000€ brutto/mesačne 

Miesto výkonu práce PRIEVIDZA
Kontakt 0910 454 044
twinyxpd@gmail.com 
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www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

TAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

-

² ²

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
NOVÝ JIČÍN

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

0800 500 091
www.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ LINKA

WEB
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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ZAMESTNANIE
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

 Odberné miesta na uskutočnenie testovania obyvateľstva v meste Prievidza:
Budova - adresa Miestnosti v objektoch - navigácia

1. ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – odberné miesto A Veľká telocvičňa
2. ZŠ s MŠ, Malonecpalská č. 37 – odberné miesto B Malá telocvičňa
3. ZŠ Rastislavova č. 4 – odberné miesto A Telocvičňa
4. ZŠ Rastislavova č. 4 – odberné miesto B Telocvičňa
5. Ciglianska cesta 6 Dva prízemné byty
6. Gymnázium V.B.N., Ul. M. slovenskej č. 16 – odberné miesto A Hlavný vchod
7. Gymnázium V.B.N., Ul. M. slovenskej č. 16  – odberné miesto B Vedľajší vchod
8. ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7 – odberné miesto A Telocvičňa
9. ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7 – odberné miesto B Vchod pri šatniach
10. Dom kultúry v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11 Dom kultúry
11. ZŠ S. Chalupku č. 14 Telocvičňa
12. ZŠ S. Chalupku č. 12 Telocvičňa
13. SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2 Telocvičňa (vchod z Lúčnej ul. 2)
14. SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2 Budova na Lúčnej ul. 2 
15. SOŠ T. Vansovej Prievidza, T. Vansovej 32 T. Vansovej 32
16. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2  – odberné miesto A Chodba od vestibulu vpravo
17. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2 – odberné miesto B Chodba od vestibulu vľavo
18. ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 Telocvičňa
19. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1 B pavilón
20. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1 Veľká telocvičňa
21. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1 Malá telocvičňa
22. Športová hala, Bojnická cesta Priestor nad palubovkou vľavo
23. Športová hala, Bojnická cesta Priestor nad palubovkou vpravo
24. Športová hala, Bojnická cesta Vestibul športovej haly (vchod od zimného štadióna)
25. Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8 Hlavný vchod
26. CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 Chodba pri telocvični
27. CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 Stany v exteriéri na futbalovom ihrisku
28. CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 Vstupná chodba
29. ZŠ Ul. energetikov č. 39 – odberné miesto A Zadný vchod do ZŠ od parku
30. ZŠ Ul. energetikov č. 39 – odberné miesto B Zadný vchod do ZŠ od parku
31. Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul.79 Dom kultúry
32. Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45 Dom kultúry
33. Dom kultúry Hradec, Ul. 1. mája 17 Dom kultúry
34. Parkovisko za Rozvojom, Dlhá ul. 1 Drive-in odberové miesto na parkovisku
35. Parkovisko pred OC Korzo Drive-in odberové miesto na parkovisku

Obyvatelia mesta Prievidza môžu podstúpiť dobrovoľné 
testovanie na Covid 19 v jednom z nasledujúcich miest. 

Plošné testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v 
nedeľu 1. novembra v čase od 7.00 h do 22.00 h.

Zoznam odberných miest na plošné testovanie v meste Prievidza
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 


