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PRIEVIDZSKO
č. 46 / 13. november 2020 / 24. ročnÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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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

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

VIANOČNÁ SÚŤAŽ 
o vecné ceny od 20.11. do 20.12.2020 

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

BRUFEN 400mg 30tbl -  účinná úľava od bolesti 
a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, tlmí bolesť 
hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa 
rýchlo absorbuje z gastroinntenstinálneho traktu. Liek na 
vnútorné použitie.

NANO FACE MASK 
4-vrstvové 
jednorázové 
rúško

VICHY LUXUSNÉ SETY 
– VIANOČNÁ TAŠTIČKA NEOVADIOL 

MAGISTRAL. NEOVADIOL ALEBO 
LIFTACTIV SPECIALIST + 2 DARČEKY

VITAMÍN D3 
1000 I.U. 90 
kapsúl 

RAPICLEAR COVID-19 
IGG/IGM - test na detekciu 
protilátok (koloidné zlato), 1x1 set

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

4,54€
BIODERMA HYDRABIO VIANOČNÉ BALENIE 
-  ATODERM obnovujúci 
krém na ruky 50ml 
+ HYDRABIO výživný 
hydratačný krém 50ml 
+ ATODERM tyčinka 
na pery 4g

VITAR MAGNÉZIUM 
375mg - s príchuťou 
manga 20 šumivých tabliet 

Redakcia sa ospravedlňuje 
za nespráne uvedenú cenu 

v minulom vydaní.

WOBENZYM 800 tabliet + DARČEK 
sada kozmetiky YVES ROCHER -  
posilňuje oslabenú imunitu, pomáha pri 
opakovaných zápaloch dýchacích ciest 
bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Urýchľuje 
hojenie po úrazoch a operáciách, liek na 
vnútorné použitie.

0,50€3,80€
4,23€

19,00€
21,47€

2,70€
3,20€

119,52€
124,61€

19,18€
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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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ŠITIE RUKAVÍC 
práca na doma

na dohodu
ZNALOSŤ ŠITIA

úkolová mzda 
5€/10 párov

0905 833 382
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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)

Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHALI 
PRI PLOSŇOM TESTOVANÍ 

Plošné testovanie v okrese Prievidza je na konci. V meste 
Prievidza sme s kolegami mali na starosti viac ako 30 tes-
tovacích miest. Dovoľte mi poďakovať:

Armáde. Z vojakov sršala neskutočná inteligencia, pro-
fesionalita, pokoj, úroveň. Klobúk dolu. Počas celej akcie 
som mal možnosť spoznať viac ako 30 príslušníkov na-
šej armády. Môžem povedať, že Slovensko sa môže hrdiť 
okrem iných vecí aj SVOJOU ARMÁDOU. Len niekoľko hodín 
do začiatku testovania sme v Prievidzi mohli otvoriť sotva 
10 odberných miest, pretože chýbali zdravotní pracovníci. 
Výsledok? Do sobotných ranných hodín dokázala armáda 
neskutočné a na každom odbernom mieste boli pripravení 
ochotní zdravotníci. V Prievidzi sme s prehľadom otvorili 34 
odberných miest. Najviac v celom okrese. 

Špeciálne ĎAKUJEM patrí Klub priateľov CO Prievidza. 
Poprosili sme členov Klubu, aby nám pomohli ako dobro-
voľníci na odberných miestach. Nastúpili bez akéhokoľvek 
prehovárania. Navyše po uzavretí odberných miest ešte aj 
zabezpečovali nočnú dezinfekciu miestností. Následne v 
pondelok išla väčšina členov Klubu do svojho zamestna-
nia. Mesto Prievidza vám schválilo dotáciu 5000 eur. Snáď 
po tejto akcii UŽ NIKTO nepochybuje, o jej oprávnenosti.

 Ďakujem všetkým zdravotníkom. V Prievidzi pôsobili aj 
lekár a lekárka bez nároku na 
akýkoľvek honorár. Nemám ich 
menovať, neprajú si to. Jednodu-
cho chceli pomôcť. Poviem vám, že 
5 minút rozhovoru s nimi mi dalo 
viac ako niekoľko dní dovolenky.                          
ĎAKUJEME

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

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

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

• BÚRACIE PRÁCE

• OMY N  
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

www.princestav.sk
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Partner 
Wüstenrot
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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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Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Predám 4ks zimné pneu 
Pirelli aj s diskami 195/65 
R15, jazdené len 4500km. 
Cena 99€, T: 0905 609 522
» ČZ-JAWA odkúpim moto-
cykel/diely- SERIÓZNA DO-
HODA, T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám 2-izbový byt v 
Prievidzi na 1. posch. v cen-
tre mesta. Cena dohodou. 
RK nevolať. T: 0940 961 144

byty/prenájom 4
» Prenajmem 2-izbový zaria-
dený byt na ul. Bjȍrnsona v 
Prievidzi pre jedného člove-
ka za 350€/mesiac, vrátane 
energii. T: 0905 479 922

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám záhradku s murova-
nou chatkou, Sad 600-ročnice. 
RK nevolať. T: 0940 961 144

stavba 8
» Kúpim HAKI lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Predám 3-čelusťové skľu-
čovadlo so spätnými čelus-
ťami 100mm, Zn. TOS, cena 
70€, T: 0949 868 093

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181 

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.

Do divadla či galérie z vlastnej obý-
vačky? V sobotu 14.novembra 2020 
bude možné všetko. Aj to, len tak,  
v domácom oblečení, pozrieť si z 
pohodlia vlastnej sedačky podľa 
vlastného výberu virtuálne výsta-
vy, komentované audio či video 
prehliadky, kurátorské sprievody, 
prednášky, diskusie, inštruktážne 
videá, herné zóny, kvízy a iné zau-
jímavé aktivity a miesta vybraných 
slovenských múzeí a galérií. 

Online Noc múzeí a galérií 2020 
sa odohrá v sobotu 14.novembra od 
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál-
ne predstaví so svojou online ponukou 
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu 
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných 
múzeí Slovenského národného múzea 
po celom Slovensku.

Organizátorom akcie, ktorá je už 
XVI. ročníkom populárneho celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí a galé-
rií (len v tomto roku kvôli pandémii s 
posunutým termínom z tradičnej tretej 
májovej soboty na november a zmenou 
charakteru na online podujatie) je Slo-
venské národné múzeum v spolupráci 
so zbierkovými inštitúciami v Bratisla-
ve. 

Hoci posunutý novembrový termín 
mal byť pôvodne spojený s návštevou 

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií, 
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM 
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa 
zorganizovať aspoň v online forme. 

„Slovenské národné múzeum má 
síce s koordináciou tohto obľúbeného 
podujatia na Slovensku dlhoročné skú-
senosti, no tento špeciálny online roč-
ník predstavuje novú výzvu. Verme, 
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry 
širokým vrstvám spoločnosti online 
cestou nájde svojich priaznivcov. 

Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka 
múzeí  a galérií v online svete v budúc-
nosti začala stále viac približovať tej v 
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách. 
Aby tak ľudia,  ktorí možno nemajú 
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie, 
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či 
galéria v blízkosti ich domova nena-
chádza, do nich zavítali z času na čas 
aspoň virtuálne,“ povedal generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis.

Program online Noci múzeí a galé-
rií 2020: nmag.snm.sk

Z obývačky rovno 
do múzea? Prečo nie?

» Zdroj: SNM
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REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER 
• OBKLADY • DLAŽBY • OMIETKY 
• SADROKARTÓN • MALIARSKE 

PRÁCE • POKLADANIE PLÁVAJÚCEJ 
PODLAHY • ZATEPĽOVANIE 

ROD. DOMOV • atď. 
T: 0907 529 743
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Akcia platí do 30.11.2020

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava = 2.690 € 

zľava
-20%

s inzerátom

Pravenec 411 tel.: 0907 787 089 www.zarpa.sk
Roh - pohodlné sedeniePolohovacia opierka

Polohovacie operadlo

Spanie 128/285

Úložný priestor

PRAVNO-M26-MOD1/

POLOH-3BF195/PO-3/-R100/

PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

ROZMER:                                         

166/383/258 cm
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ÚVERY/HYPOTÉKY 
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 
0915 168 170 

alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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)

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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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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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí 
kritici varovali pred tým, že to ešte 
nikto neskúšal a budeme prví. Nie 
som odborník na testovanie, ale čo je 
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo 
ako prvý? 

Môže to byť prejav kreativity, ino-
vatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so 
svojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D 
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete. 
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom, 
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali. 
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby 
individuálnych elektrobicyklov a ukázal, 
že na Slovensku pracujú špičkové dizaj-
nérske a vývojové tímy. Spomínam si, 
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále 
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval 
nápad založenia spoločného podniku. 
Boli sme prví a až potom nasledovali 
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý, 
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme 
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju 
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandé-
mie, prírodné katastrofy alebo vojenské 
konflikty a my budeme potrebovať dobrú 
súčinnosť medzi vedením štátu, región-
mi, armádou a občanmi. Berme to teda 
aj ako celoslovenské cvičenie spolupráce. 

Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako 

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi 
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich na-
norobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám 
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do 
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju 
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastro-
fálny program pod názvom Windows. 

Žiaľ, mnohí tam hore, ani netušia, 
čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchráni-
li „svoj piesoček“ na ministerstvách a 
mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí. 
Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo 
sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké 
príležitosti prichádzame a ako premeniť 
tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre 
naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú 
múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní 
a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič 
významné. 

Inovácie zlepšujú naše životy a opra-
vujú svet. Bol by som 
rád, keby sme v nich 
boli častejšie medzi 
prvými. Prázdne reči 
a stratégie na papieri 
nám nepomôžu. Potre-
bujeme odvahu na 
akciu, znalos-
ti a spoluprá-
cu.

Prví

» Ján Košturiak

19.11.2020 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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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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ARMY SHOP Prievidza 
OD Vtáčnik

V ponuke oblečenie a výbava pre:
AIRSOFT, POĽOVNÍKOV, HUBÁROV A 

HOBBY. Sortiment aj pre DETI.
otváracie hodiny: 

Po - Pia 9:00 - 18:00 hod. 
So 9:00 - 12:00 hod.

0911 485 341, 0903 205 261
ARMY SHOP v Oslanoch 9:00 - 12:30 hod.

pani Eva Hudecová

Dňa 3.11.2020 si pripomíname 
2. smutný rok, kedy nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, 
matka a babka

z Prievidze. 
 

  S úctou a láskou spomína manžel Dušan, dcéry Eva a Iveta, syn Róbert s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. 
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   Pavel Laurinec

„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Zostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.

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

 Dňa 12. novembra 2020 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a starký

z Bystričian. 
 

  S láskou spomína manželka Boženka a deti s rodinami.
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EXTRA
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Ka�ica
• s drobmi
• cca 1,9 – 2,4 kg

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

079

-43%
kg

1.39

Mandarínky  

Brav�ové 
mäso v skle  
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kura krá�ovské
- Welfare chov 219

-26%
cena za 1 kg

2.99**

10 kg
XXL balenie

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové

309

-52%

(1 kg = 0,31)

10 kg XXL balenie

6.49*

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

 

0 kg

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 15. 11.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 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.

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 5. 11. 2020.
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179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

Staroprame� 
Smchov
• multpack 349

8 x 0,5 l

(1 l = 0,87)

4 l

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka 
Jahodovica 
1 l za 12,99 €

40 % 
alkoholu

799

1 l

Capr-Sun 
• rôzne druhy 249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

Šalátové uhorky 044

-44%
kus

0.79

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 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.

OD NEDELE
15. NOVEMBRA

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

ýSS ý

Smotanová 
náterka 
klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Instantá 
káva 399

300 g

(1 kg = 13,30)259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Kofola

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
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Šetríme na vykurovaní, málo vetrá-
me a dopúšťame sa dvojnásobného 
omylu. Nič neušetríme a narobíme 
si pomerne veľa škody.

Vzduch by v interiéri nemal byť 
vlhký ani suchý. V suchom vzduchu 
by sa nám ťažko dýchalo, vo vlhkom 
vzduchu sa tvoria plesne, ktoré sú ne-
bezpečné pre náš organizmus. (Ako 
proti nim, poradíme na inom mieste.) 
Najlepšie je doma udržiavať optimálnu 
vlhkosť, od 45-60 percent. Po prekro-
čení 60 percent nastáva riziko tvorby 
plesní. Nahromadená para, ktorá nemá 
kam ísť sa sústreďuje na najchladnejšie 
miesta. A tam sa začínajú tvoriť plesne. 
Takže, prvé „na rane“ sú rámy okien, 
dverí, vonkajšie steny a podobne.

Príčinou vzniku nadmernej vlh-
kosti sú však aj inak bežné každoden-
né činnosti - varenie, pečenie, sprcho-
vanie, sušenie bielizne, pri všetkých 
týchto aktivitách sa vyparuje voda, 
ktorá zapríčiňuje vlhký vzduch. Čo 
môžeme ovplyvniť, to je vetranie. Pri 
nedostatočnom vetraní vzduch nemá 
ako cirkulovať, keď sme doma je dôle-
žité aby sme vetrali, pretože aj naším 

dýchaním zvlhčujeme ovzdušie. A sa-
mozrejme, veľmi dôležité je použitie 
správnych materiálov a stav muriva, 
pokiaľ budeme pracovať s vlhkým 
murivom, pravdepodobne budete mať 
v budúcnosti problémy s vlhkosťou a 
teda aj s plesňami.

Ak ste už začali cítiť v byte vlhkosť, 
ale nevidíte pleseň, máte šťastie. Za-
čnite s prevenciou a predíďte vzniku 
plesní. Otváranie okien je dôležité, 
vhodné je nárazové vetranie. Najlepšie 
je vytvoriť prievan na 2-3 minúty aspoň 
3-krát denne. Pri varení a pečení vzni-
ká nepríjemná para, ktorá sa šíri celým 
bytom či domom. Preto je nevyhnutné 
používať digestor. Nábytok vždy stavaj-
te ďalej od steny. Je to dobré pre cirku-
lovanie vzduchu a zároveň na to, aby 
mohli steny dýchať. A ešte čosi – nikdy 
nesušte bielizeň vnútri, steny nasávajú 
vlhkosť a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu. 
Nie je to vhodné ani pre bielizeň, aby 
sa vysušila, mala by mať dostatočný 
priestor na dýchanie.

Boj s vlhkom 
v zimných mesiacoch

» red
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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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Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

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

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
13
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VFtech spol. s r.o. 

prijme 

elektrotechnika 
so skúsenosťami 

s pájkovaním. 
Mesačná mzda: 

620€
Kontakt: 

0905 342 907

ZAMESTNANIE
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Ministerstvo životného prostredia 
s potešením konštatuje, že jeho ini-
ciatívy na ochranu vlka nachádzajú 
odozvu aj v Európskom Parlamente.

„Minulý týždeň sme obdržali list 
poslancov Martina Hojsíka, Michala 
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, 
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika 
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú 
podporu Ministerstvu životného pros-
tredia vo veci ochrany vlka. Minister-
stvo konštatuje, že, ako si všimli aj po-
slanci, ochrana vlka spojila mnohých 
aktivistov, odborné kapacity z oblasti 
životného prostredia, ale aj bežných 
občanov Slovenska. Podpora europo-
slancov sa pridáva k petícii 50 tisíc ob-
čanov ako aj k výzve 31 mimovládnych 
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza 
sa v správe MŽP SR.

Ochrana vlkov je dôležitou aj preto, 
že vlk je hlavným predátorom diviaka. 
Diviaky sú na Slovensku nielen prem-
nožené, ale sú aj nositeľmi infekcie 
afrického moru prasiat, kvôli ktorej 
museli byť utratené veľké chovy prasiat 
vo viacerých okresoch južného Sloven-
ska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri re-
gulácii raticovej zveri.

Tak ako v prípade diviakov aj pri 
regulácii raticovej zveri si poľovníci 
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurd-
nejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí 
jediní sú ich spojencami pri regulácii 
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo 

životného prostredia vydá vyhlášku na 
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým 
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby 
sa neuplatňovala nerozumne schvále-
ná kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala 
špeciálna komisia na Ministerstve pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Vlk funguje v prirodzenom lese 
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine 
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver 
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver 
udržuje v primeraných množstvách a 
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy 
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v 
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia 
zver nachádza v lesoch v takom množ-
stve, že okusom náletu jedlí, bukov, 
javorov a jaseňov zabraňuje prirodze-
nému zmladeniu. Škody, ktoré takto 
spôsobuje, sú každoročne niekoľko 
desiatok miliónov korún a idú z vrecák 
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoo-
chranárske združenie VLK.

Za život vlka

» red
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza, Zariadenie  pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6 
, Prievidza  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
v prevádzke na Ul. M. Rázusa 17 v Prievidzi: Hlavná sestra 
/ vedúca zdravotného úseku

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a po-
žiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore : ošetrovateľ-
stvo, špecializácia : ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnú-
torné lekárstvo, v komunite, v psychiatrii
• prax v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníc-
kych zariadeniach najmenej 5 rokov
• registrovaná sestra (registrácia zdravotníckeho pracovníka 
do registra sestier a pôrodných asistentiek),
• znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb (zákon 
č.448/2008 o sociálnych službách v aktuálnom znení – indi-
viduálne plány, štandardy kvality, atď.), znalosť legislatívy v 
oblasti zákonníka práce a zákona o práci vo verejnom záujme
• organizačné a riadiace schopnosti 
• ovládanie práce s PC
• zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady na výkon práce hlavnej sestry:
zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komu-
nikatívnosť, asertívne konanie a vystupovanie, pozitívny prí-
stup k ľuďom odkázaných na pomoc iných, schopnosť tvorby 
projektov a participácia na ich realizácií.

Náplň práce: 
organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie po-
skytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a 

odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľ-
skú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. 

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• overená kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky 
získania požadovaného vzdelania a fotokópie o ďalšom vzde-
lávaní,
• overená kópia dokladu o odbornej praxi,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v 
plnom rozsahu a o pravdivosti všetkých údajov 
• koncepcia riadenia a rozvoja zdravotného úseku v zariadení 
sociálnych služieb v rozsahu max.3 až 5 normostrán. 
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania a publikovanie mena a priezvis-
ka v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v súlade s 
platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť.

Základná zložka mzdy:   777,00 – 913,00 € 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výbe-
rové konanie Hlavná sestra / vedúca zdravotného úseku v 
Zariadení pre seniorov Prievidza – neotvárať“ je potrebné 
doručiť v termíne najneskôr do 27.11.2020 do 12.00 hod. na 
adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, 71 01 
Prievidza. Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné krité-
ria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 
7 dní pred jeho začatím. Predpokladaný nástup do práce je do-
hodou.

Voľné pracovné miesto

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prie-
vidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti pod-
ľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 301/20 zo dňa 26.10.2020. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Dočasne prebytočný ma-
jetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť ne-
bytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na 
Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN 
č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1.  Predmetom nájmu je nebytový 
priestor v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre per-
sonál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s 
podlahovou plochou 25 m2 . Vstup do nebytového priestoru je 
z dvora Mestského domu. 

Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
nájomnej zmluvy: 
1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru, s 
možnosťou prípravy jedál bez tepelného spracovania 
2. nájomné: minimálne vo výške 100 €/mesiac + úhrada nákla-
dov na energie podľa splátkového kalendára 
3. úhrada nájomného: mesačne 
4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
5. úprava priestorov na vlastné náklady záujemcu. 

Termín na predloženie súťažných návrhov končí dňa 
07.01.2021 o 12.00 hod. Úplné znenie vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže vrátane úplného znenia podmienok a vzoru 
nájomnej zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prie-
vidza a na webovom sídle mesta www.prievidza.sk. Bližšie in-
formácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mest-
ský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 215, tel. 046/5179529, 
e-mail: pravne@prievidza.sk.

Obchodná verejná súťaž
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV
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od 299€  DORUČENIE
ZADARMO
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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 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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Viac info 
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0800 500 091


