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PRIEVIDZSKO
č. 47 / 20. november 2020 / 24. ročnÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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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.
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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

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá
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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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VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHALI 
PRI PLOŠNOM 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 ...
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 predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
 výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

EXTRA



PD20-47 strana- 3

domácnosť, služby, školy prievidzsko
3

13
 12

0 
04

81

DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19
Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým 
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.
Ozonácia spoľahlivo ničí 99,9% baktérii, 
vírusov, plesní, mikroorganizmov, roztočov 
a niektorých lariev hmyzu, odstraňuje 
pachy.

Využitie: domy, byty, kuchyne, kúpeľne, autá, reštaurácie, wellnesy, 
bazény, verejné priestory, ambulancie, haly ale aj rôzne firemné priestory.

0905 658 386, web: anticovid.drago.sk, e-mail: drago@drago.sk
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• Fasády
• Zámkove dlažby
• Stavby na kľúč
• Bytové jadrá na kľúč
• Rekonštrukcie bytov a domov
• Obklady a dlažby
• Maliarske práce
• Rekonštrukcia podkrovia
• Sadrokartón
• Zemné a výkopové práce: 
kanalizačné prípojky, osádzanie žúmp, 
úprava pozemkov
• Dovoz štrkov a pieskov

Martin Krebes - MOMOSTAV, 0948 136 323, 
krebesm@gmail.com

STAVEBNÉ 
PRÁCE

€

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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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Simson, Pionier, CZ, 
250, Stadion aj pokazené, T: 
0915 215 406

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

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Dám do prenájmu garáž na 
Riečnej ul. 50€, T: 0905 738 750
» Vezmem do prenájmu alebo 
KÚPIM domček, alebo chatku v 
Sebedraží, Cigli, T: 0940 093 223

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám kachle Peterky výška 
70cm. Cena dohodou. T: 0908 
188 460

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu od 1.1.2021. 
Som vyučená kuchárka. Prax 
mám ako krupiérka, preda-
vačka v PD a okolí. Ďakujem za 
ponuky. T: 0903 529 114

zoznamka 16
» Ponúkam lásku žene, T: 0908 
661 297
» Sympatická 55-r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie, T: 0944 
724 181
» 60-ročná rada spozná akt. 
pani, ktorá tiež ešte nechce se-
dieť len doma, T:0944 441 099 SMS

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.
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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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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VFtech spol. s r.o. 

prijme 

elektrotechnika 
so skúsenosťami 

s pájkovaním. 
Mesačná mzda: 

620€
Kontakt: 

0905 342 907

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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PALIVOVÉ DREVO 
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496

Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red

SLUŽBY
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

Partner 
Wüstenrot
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5

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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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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pán Michal Borko

Dňa 24.11.2020 si pripomíname 
1. smutný rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý a prastarý otec

z Veľkej Lehôtky. 

  S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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pani Eva Hudecová

Dňa 13.11.2020 sme si pripomenuli 
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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Maroš Šmátrala. 

„Zastalo srdce, utíchol hlas, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád. 

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád pochopí, 
čo je bolesť, žiaľ a strata. 

Len smútok, žiaľ a slzy v očiach ostali nám, 
keď teba nieť. 

No v našich srdciach a spomienkach 
zostaneš tu s nami.“

 Dňa 19.11.2020 sme si pripomenuli 10. výročie, 
čo nás opustil náš drahý syn, otec a brat

 
  Spomínajú rodičia, syn, brat a sestra s rodinami a ostatná rodina. 
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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

Vykurovacia sezóna sa naplno rozbie-
ha. Najvyšší čas splniť si povinnosti v 
oblasti bezpečnosti komínov a dymo-
vodov.

Tá je jednoznačná - spoň raz za 12 
mesiacov účinnejšie predchádzať po-
žiarom. Povinnosť sa týka fyzických, 
právnických osôb a podnikateľov. 
Dôvodom je nárast počtu požiarov za 
posledných desať rokov, ktoré súviseli 
s nedostatkami pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov a používaní komínov 
a dymovodov. Za nesplnenie tejto po-
vinnosti (okrem prípadných škôd na 
majetku, respektíve, v horšom prípade 
aj na zdraví)hrozí fyzickým osobám 
pokuta do 99 eur, právnickým osobám 
a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbor-
nou spôsobilosťou sú právnická osoba 
a fyzická osoba povinné  zabezpečiť 
každoročne. Mnohí sa možno pamätá-
te na časy, keď po čistení komína vydal 
kominár potvrdenku, ktorá bola pre 
vás potvrdením, že kontrola bola vy-
konaná. Dnes to však už nestačí. Vašim 
dokladom je revízna správa, ktorá je 
oveľa podrobnejšia a obsahuje okrem 
iného meno a priezvisko kominára aj 
majiteľov objektu, ďalej popísané ne-
dostatky zistené a odstránené na mies-
te, aj nedostatky, ktorých odstránenie 
bolo dočasne odložené.

Nesmie chýbať ani popis špecifík 
čistenej spalinovej cesty. Opäť mno-

hí majitelia budov nadávajú, že ide o 
zbytočnú byrokraciu, no nie je to tak. 
Vzhľadom k slovenskej povahe sa ne-
môžeme čudovať, že predtým si niek-
torí ľudia často nechali vypísať potvr-
denku, bez toho, aby k nejakej kontrole 
došlo. Stačilo posunúť nenápadnú obá-
ločku do správnych rúk.

Dnes to už takto nefunguje. A je to 
pre dobro všetkých. Ak nemáte vypl-
nenú revíznu správu, poisťovňa sa v 
prípade škôd spôsobených požiarom s 
vami nebude ani len baviť. Ak doklad 
o kontrole stratíme, alebo pri požiari 
zhorí, je možné ho dohľadať u komi-
nára, ktorý by si mal archivovať kópiu. 
Ak zistia hasiči po požiari, že kominár 
prehliadol nejakú závadu, ponesie za 
škody zodpovednosť on. Správa o re-
vízii platí jeden rok odo dňa, kedy sa 
kontrola uskutočnila.

Ak ste náhodou nestihli či zabudli

» red

0905 719 148
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

Brokolica

Kávové kapsuly
Dolce Gusto 
• rôzne druhy

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

Kuracie
prsné
rezne

• rôzne druhy

399
Supercena

(1 kus = 0,25)

16 kusov

119
Supercena

cena za 100 g

Losos divý
• voľne lovený

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych 
metód, pri ktorych sa dbá na trvalo udržateľný
rybolov a sú šetrné k životnému prostrediu.

spracované naspracované naspracované naspracované na

odchované v

Hubert
de Luxe 
• doux/rosé

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29**

Tvaroh
hrudkovitý  
• jemný

379
-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

069

-46%

(1 kg = 1,38)

500 g balenie

1.29

OD PONDELKA 23. 11.

079

-43%
kg

1.39

Pinova
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OD PONDELKA
23. NOVEMBRA

149
-31%

(1 kg = 3,73)

400 g balenie

2.19

Koktejlové
paradajky

káva

699

Supercena
0,7 l

Jubilejná
• rôzne druhy

129

15 kusov
16 kusov

Gél na pranie 
• rôzne druhy

• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 l = 2,00/

5 l

159
-46%

(1 kg = 0,32)

5 kg balenie

2.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

40 % 
alkoholu

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

Radler  
• rôzne druhy

044

-32%

(1 l =  0,88)

0.65

Velkopopovický
Kozel
• svetlé výčapné pivo

099

-50%

(1 kg =  3,30)

300 g

1.99

Vajcia „M“

Konzumné zemiaky neskoré
• var�ý typ B – pr�lohové

balenie
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

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

+421 908 914 180
KONTAKT
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5
_
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6

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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Nadácia Ekopolis vyhlásila v pora-
dí už 18. ročník ankety Strom roka, 
ktorej cieľom je upozorniť na staré, 
vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť 
záujem ľudí o životné prostredie. 

Do konca apríla 2020 mohli jednot-
livci, mestá, školy či organizácie prihla-
sovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke. 
Po uzavretí hlasovania nasledoval vý-
ber odbornou komisiou, ktorá spoem-
dzi 23 uchádzačov vybrala 12 finalistov 
ankety. Verejné hlasovanie bolo spuste-
né 1. júla a trvalo do konca septembra. 
Patronát nad anketou prevzal už po de-
viaty rok spevák Peter Lipa.

Víťaz ankety - prastarý dub sa na-
chádza pri bývalom areáli slávnych 
Drnavských železiarní grófa András-
syho. Práve tu sa  v 40-tych rokoch 19. 
storočia odlievali konštrukčné diely 
slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ 
v Budapešti, za čo si obec vyslúžila 
prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes 
je tento krásny strom jedným zo zasta-
vení na náučnom chodníku Poklady 
Drnavy, ktorý obcou prechádza a vra-
cia návštevníkov do slávnych dôb ba-
níctva. Dub patrí k neodmysliteľným 
symbolom už niekoľko generácií – stojí 
na starej obchodnej ceste. Zmienka o 
dube sa nachádza v obecnej kronike 
už v roku 1670. Dnes okolo neho den-
no-denne chodia turisti, ktorí chcú na-
vštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

Strom roka 2020 automaticky postú-

pi do celoeurópskeho finále – do ankety 
Európsky strom roka. Víťazný strom do-
stane súčasne odmenu v podobe den-
drologického posudku od ISA Sloven-
sko a finančný príspevok na ošetrenie 
vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v an-
kete umiestnili na 2. a 3. mieste rovnako 
získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá 
môže byť použitá na ich ošetrenie alebo 
úpravu okolia. Traja nominujúci a traja 
hlasujúci budú odmenení knižnými po-
ukážkami od kníhkupectva Artforum. 
Prvé tri školy, ktoré vyzbierali najviac 
hlasovacích lístkov, získajú výsadbový 
materiál od Záhradníctva ABIES v cel-
kovej hodnote 500 eur. Tento rok odme-
nia ešte jednu školu Cenou poroty, kto-
rá získa rovnako výsadbový materiál do 
svojho školského areálu.

Stromom rok sa stal dub letný z Drnavy

» red
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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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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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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

Počet pozitívne testovaných pacientov 
na Covid-19 na Slovensku každým dňom 
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny vý-
sledok testu, nezúfajte. Prinášame rady 
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Možnosti liečby priblížil a cenné rady 
nám poskytol Milan Kulkovský, primár 
interného oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ocho-
rením Covid-19 rozdeliť do troch skupín. 
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti. 
Druhou skupinou sú mierne príznakoví 
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú, 
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu 
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti, 
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak 
ide o prvú skupinu pacientov, u nich lieč-
ba nie je potrebná a je postačujúce zame-
rať sa na podporu imunity. Tretia skupina 
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí 
patriacich do druhej skupiny, teda tých, 
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba pre-
dovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní 
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a 
ponúka nasledovné rady:

Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho 

slov podávanie antipyretík, teda liekov 
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia-

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V 
doporučených dávkach môžete užívať Pa-
ralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež 
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať 
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho 
časté používanie môže skončiť krvácajú-
cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské 
recepty” a v prípade vysokej horúčky apli-
kujte zábaly,“ odporúča lekár.

Kašeľ:
Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne 

suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno-
predajných liekoch. O ich výbere sa po-
raďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale 
platí, že zázraky nemôžete čakať okamži-
te,“ prízvukuje odborník.

Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť 

imunitu. „Zvýšený príjem vitamínov 
všetkých písmen z vitamínovej abecedy 
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri 
kúpe mnohých imunopodporných pro-
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a 
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.

Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje-

ný s absenciou pociťovania smädu môžu 
viesť k dehydratácii organizmu. „Dehy-
dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná 
je čistá voda, čaje, občas minerálky, po-

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepoci-
ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok 
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sle-
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny 
radšej v menších množstvách a častejšie. 
Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojen-
cov, so slamkou,“ radí odborník.

Kľudový režim:
To, čo platí pri chrípke, pomôže podľa 

primára Kulkovského aj pri ochorení Co-
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite 
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva 
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými 
prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj 
nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.

Psychická pohoda:
„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte, 

smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte 
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak 
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je 
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, naku-
pujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte 
básne, romantické poviedky, nahrávajte 
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty, 
menej sa venujte správam a politike, viac 
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver
„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám 

dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré 
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do 
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie le-
károm a prípadne i na urgentnom príjme 
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára 
primár Milan Kulkovský.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.                 zdroj foto Engin Akyurt pixabay
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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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21. november 1877    
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý do-
kázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas 

Výročia a udalosti

Rezort hospodárstva rozširuje obdo-
bie, za ktoré je možné získať dotáciu na 
nájomné v rámci prvej vlny. 

Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, 
ktorých sa dotkli primárne septembrové 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR. Príspevok na nájomné za september 
tak môžu po novom získať tí, ktorých sa 
týkalo zrušenie hromadných podujatí nad 
1 000 ľudí, hromadných podujatí nad 500 
ľudí v interiéri, obmedzenia pre kúpalis-
ká, aquaparky, diskotéky, tanečné zábavy 
a akcie v reštauráciách či baroch. Presné 
podmienky a obdobie, za ktoré je možné 
požiadať o dotáciu, sú zverejnené na webo-
vej stránke najmy.mhsr.sk. Prehľadnú ta-
buľku nájdete pod tlačovou správou nižšie.

Rezort upozorňuje, že žiadosti na 
kompenzácie nájomného v prvej vlne je 
možné podávať do konca novembra. Záro-
veň ministerstvo pracuje na tom, aby sys-
tém dotácií na nájomné mohol pokračovať 
aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom 
je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnika-
telia zasiahnutí druhou vlnou pandémie. 
Ministerstvo hospodárstva SR doteraz vy-
platilo  dotácie na nájomné vo výške viac 
ako 25 miliónov eur a pomohlo tak spolu 

takmer 12 500 žiadateľom. 
Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 

2020, pre poskytnutie dotácie sa nezohľad-
ňuje termín podania žiadosti, ak je v sú-
lade s výzvou. Žiadosti odporúčame po-
dať s predstihom, aby bol pre Vás časový 
priestor podania prípadne ešte opätovnej 
žiadosti

Pred podaním žiadosti si podrobne 
preštudujte NÁVODY pre postup podania 
žiadosti.

Podmienkou správne zaslanej žiados-
ti je podpísanie elektronickej žiadosti za 
stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších na-
sledujúcich nepracovných dní je možné 
žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hos-
podárstva SR nevie garantovať dostupnosť 
technickej podpory.

O dotáciu na nájomné je možné 
požiadať aj za september

» Zdroj MH SR
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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

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME 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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