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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KOMINÁR
Peter Čuga

· kontrola a čistenie komínov

· frézovanie zadechtovaných 

  komínov

mobil: 0902 376 433, 0903 215 348

e-mail: petokominar@centrum.sk 13
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342
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-25%
DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  JARNÁ AKCIAVEĽKÁ  JARNÁ 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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PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 

UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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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

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    42.810 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
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Existuje niekoľko v praxi veľmi dob-
re overených rád. Ktorými sa oplatí 
riadiť. Nezvýši to váš rozpočet na 
rekonštrukciu bytu ani o cent, práve 
naopak. Môžete aj ušetriť.

V prvom rade treba mať reálne pred-
stavy. To znamená, nenechajte sa zviesť 
lákavými obrázkami z interiérov do-
movov najrôznejších celebrít – na také 
úpravy nikdy nebudete mať. A ak sa do 
nich napriek tomu pustíte, zruinuje vás 
to, prípadne zadl´ží aj na dva životy. 
Rekonštrukcia by mala byť praktická a 
hlavne dostupná vašim finančným mož-
nostiam. A hlavne – zodpovedajúca va-
šim životným a priestorovým potrebám 
a vášmu vkusu.

Ďalej si rozhodne všetko vopred pre-
myslite. Robiť zmeny za pochodu, meniť 
svoje predstavy a vízie o tom, ako vaše 
bývanie bude po rekonštrukcii vyzerať, 
to vým veľmi rýchlo vyprázdni peňažen-
ky. A určite to nepomôže riešeniu ani po 
estetickej stránke.

Treba zvažovať aj časové súvislos-
ti. Ak máte malé deti, určite je úžasná 
predstava vybudovať im detské izby v 
hravom štýle. Predstavte si však, že vaše 
deti o desať rokov budú chodiť napríklad 
na gymnázium a určite si nepozvú spolu-
žiakov do izby pre škôlkara.

Ak už sa raz pustíte do opráv a úprav 
bytu, spravte to v jednom kuse. Odkladať 

dielčie práce na „inokedy“ vám akurát 
pridá na robote. A určite to bude drahšie 
aj na výslednej cene práce.

Pred rekonštrukciou sa tiež zamysli-
te nad tým, kde a ako budete bývať  vy. 
Byt sa totiž počas nej stáva neobývateľ-
ným. Nielen pre pohyb stavebných reme-
selníkov, ale aj pre odstávku elektriny, 
vody a plynu. Musíte mať vopred všetko 
premyslené, vrátane „núdzového býva-
nia. V prípade máločlenných začínajú-
cich rodín ním môže byť aj krátkodobý 
prenájom napríklad garzónky, ktorého 
cenu však musíte zarátať do celkových 
nákladov.

Napokon treba myslieť aj na to, aby 
ste zabránili škodám na tých častiach za-
riadenia bytu, ktoré nemožno vysťaho-
vať. Trteba ich dobre zakryť. A rozhodne 
je veľmi dobré zaujímať sa aj o referencie 
na kvalitu prác rôznych firiem. Rýchlo 
neznamená vždy výhru. Ani lacno. Naj-
lepšie je vybrať firmu, ktorá všetko spraví 
v dohodnutej kvalite, čase a cene.

Toto vás pri rekonštrukcii bytu 
nebude stáť nič

» red
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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Veľkokapacitné vakcinačné centrum 
priamo v našom regióne – v Prievidzi 
Som veľmi rád, že obyvatelia hornej Nitry majú možnosť 
zaočkovať sa aj priamo v Prievidzi na Zimnom štadióne. 
Svojich rodičov, alebo rodinu už nebudete musieť voziť na 
očkovanie do iných centier v Košiciach alebo Bratislave.

Na príprave vakcinačného centra sme s kolegami praco-
vali dlhé dni a hodiny. Výsledkom tejto práce bolo pod-
písanie zmluvy medzi predstaviteľmi mesta Prievidza a 
Trenčianskeho kraja, na základe ktorej sa zriadilo veľko-
kapacitné vakcinačné centrum s plánovanou kapacitou 
viac ako 2000 zaočkovaní a to len za jeden víkend.

Ak sa chcete dať zaočkovať v Prievidzi, potom sa zare-
gistrujte on-line v systéme NCZI už dnes. Pokiaľ systém 
ponúkne možnosť výberu miesta očkovania, zvoľte 
okres Prievidza (aktuálne nastavený systém v 18. týžd-
ni). Prípadne sa môžete zastaviť v Turisticko-informač-
nej kancelárii na Námestí slobody v Prievidzi, kde Vám 
zamestnanci s prihlásením ochotne pomôžu.

Je pravda, že centrum zaznamenalo nedostatok vakcín. 
Nedostatok vakcín je problém celého Slovenska. Avšak 
prosím ľudí o zhovievavosť 
pri čakaní na očkovaciu látku. 
Začiatky sú vždy ťažké. Dobré 
veci sa nikdy nerodia ľahko. 
Vakcinačné centrum stihlo len 
za prvý víkend pomôcť takmer 
2000 ľuďom.  

         Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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FRÉZOVANIE PÔDY 
Poskytujeme prípravu pôdy 
pre výsev alebo pokládku 

trávnika so strojom 

Green Climber.
v troch krokoch. Pôdu rozmelie, 

zakope kamene a zrovná povrch, 
čím vytvorí ideálne lôžko.

Viac na info@greenclimber.sk, 
0908 774 282
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KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM

výhodná poloha – v centre Prievidze
na Ul. Matice slovenskej 10

celková plocha  220 m2 - 3. poschodie
(budova baní, sídlo Sociálnej poisťovne)

Kontakt: +421 906 771 202   akrpelanova@hbp.sk

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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Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000 PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz – Jawa odkúpim mo-
tocykel / diely – seriózna 
dohoda, T: 0908 205 521
» Kúpim staré motorky aj 
diely ponúknite, T: 0949 
505 827
» Kúpim Jawa CZ Manet 
Tatran Stadion Babetu a 
iné, diely, doklady, T: 0940 
100 473
» Kúpim staré auto Škoda 
Ford Tatra Simca Trabant 
Wartburg a iné, T: 0940 100 
473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim kaďu na kúpanie 
Nováky, T: 0910 989 498
» Predám pánsky bicykel, T: 
0907 255 284

rôzne/iné 14
» Kúpim zváračku Triodyn 
320 funkčnú, T: 0944 634 
153

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.

Jeho história siaha až do obdobia an-
tiky. V starovekom Grécku oslavovali 
ženu ako darkyňu života už 250 rokov 
p. n. l. v podobe slávností na počesť 
matky všetkých bohov – bohyne Rhey. 

Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 
15. do 18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol 
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu 
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno 
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k 
svojim matkám a stráviť s nimi deň. 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň 
matiek dostal do povedomia na prelome 
19. a 20. storočia, a to vďaka Američan-
ke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v 
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť 
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného 
matkám. Už o dva roky neskôr tento svia-
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho 
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
matiek Kongresom USA. Prezident Wood-
row Wilson podpísal neskôr dokument, v 
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo-
americký národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa roz-
hodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 

na svete. V Československu sa Deň matiek 
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä 
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červe-
ného kríža. 

V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a os-
tatných proruských krajinách nahradené 
marcovým Medzinárodným dňom žien. 
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal 
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý 
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júno-
vú nedeľu.

Tak, milí čitatelia, manželia, synovia 
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – ne-
zabudnite!

Deň, ktorý patrí 
tým najdrahším - matkám

» red

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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otvára

KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,
v termíne: 

31.05.2021 - 30.6.2021

Cena za 226 hodinový kurz je 370,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk
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VODA KÚRENIE PLYN SANITA OBKLADY DLAŽBY

www.unimat.sk 13
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JARNÁ AKCIA
na kontrolu a čistenie

kotlov
ceny už od

 40€

tel.: 0903 414 723

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

+421 910 598 927 

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVAPREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

www.drevopd.sk
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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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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Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi, 
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.

Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad super-
marketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové 
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...

Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň 
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (vhodné na aktivity v exteriéri).

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiada-
viek nájomníka.

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

Úložný priestor
Spanie š138x198cm

polohovateľné opierky 4ks
roh na sedenie

Madlo 37cm 
+ taburetky

M37/TAB/-3BF195

PO-3/-R100/PLYT/

PO-1/-2BU132/PO-2

MOD1/PO-1/-M26

ROZMER:    335/320/160cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

Úložný priestor
Úložný priestor

polohovateľné opierky 3ks

zľava
-15%

s inzerátom LÁTKA - B - 2.168€ - 15% zľava = 1.760 €
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 15% zľava = 2.680 €

+ darček-taburet+okrasné vankúše ZDARMA      Akcia platí do 15.5.2021 s inzerátom 13
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22
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Partner 
Wüstenrot
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PREDAJ A MONTÁŽ

Klimatizácie, Rekuperácie 0940 600 300

KLIMATIZÁCIE REKUPERÁCIE
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Dňa 10.5.2021 si pripomíname 20 rokov, 

čo nás navždy opustil náš otec a dedko,

Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra Iveta s rodinou, syn Július, 
vnuci Patrik a Peter s rodinou.

pani Kristína Brošková

 pán Július Broško

z Prievidze 

a blížiacich sa 43 rokov, čo nás navždy opustila 

naša milovaná mamička a starká,

pani Marty Krajčíkovej, rod.Briatkovej

„Odišla tíško, niet jej medzi nami, 
no v našich srdciach žije spomienkami.“

 Dňa 7. mája 2021 si pripomíname 

nedožitých 100 rokov našej drahej mamy, 

starkej, prastarkej a praprastarkej

z Bojníc. 

 Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosíme, tichú spomienku. 

  S úctou a láskou na ňu spomínajú synovia Vojtech a Ján s rodinami. 
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pán František Slávik

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

 Dňa 7.5.2021 si pripomíname 1. smutné 
výročie, čo nás navždy opustil vo veku 
82 rokov náš milovaný manžel, otec, 

starký a prastarký

z Novák. 

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

  S láskou spomína manželka Blažena, deti, vnúčatá a pravnúčatá. 
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ÚVERY/HYPOTÉKYÚVERY/HYPOTÉKY  
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIEPOISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCAVAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 

0915 168 170 
alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

3
2
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Nové modely 
detských prezúvok za 10.21€ 

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

VICHY zľava 
-4 € 

na single 
produk� 
+ darček 

Vichy maska 
s aloe vera 

2x6ml

BIODERMA 
ABC DERM 
Hydratant 
2x200ml 
- hydratačné a 
vyživujúce mlieko 
na novorodeneckú 
a detskú pokožku

WALMARK 
CHLORELLA 
500mg 100tbl 
- výživový doplnok 
+ WALMARK ZELENÝ 
ČAJ extrakt 315 mg 
30 toboliek 

NOVINKA LA ROCHE POSAY ANTHELIOS 
AGE CORRECT 50 ml SPF50 alebo 
ANTHELIOS AGE CORRECT CC krém 
50ml SPF 50 - ľahký fotokorekčný denný krém, 
viditeľne zmierňuje vrásky a tmavé škvrny 
+ DARČEK CERAVE hydratačné mlieko 88ml 

Doktor Sirup 
s príchuťou 
Irish Cream 
1x200ml 
- doplnok stravy, 
kalcium, vitamín C, 
vitamín K2, vitamín 
D3

PRATEL 1tbl - používa sa na 
preventívne odčervenie psov 3-4x ročne, 
podáva sa 1 tableta na 10kg hmotnosti

MAGNEROT 100tbl - liek na vnútorné užitie, 
liečba ochorení vyvolaných 
nedostatkom horčíka, 
jediné magnézium 
s kyselinou orotovou, 
vďaka ktorej sa lepšie 
vstrebáva

11,24€
22,47€

21,16€
25,16€

4,11€
8,21€

11,09€

13,27€

1,00€

DETRALEX 
perorálna 
suspenziu 
vo vrecku, 
30 vreciek 
- liek na 
perorálne 
použitie, žily, 
cievy, 
hemoroidy 15,10€

18,37€

VENUCARE 
60 tabliet 
- doplnok 
stravy, aktívna 
starostlivosť o 
ťažké a 
unavené nohy 
+ VENUCARE 
gél 75ml

4,84€
9,67€

8,23€

VALETOL 24 tabliet 
- liek na vnútorné použitie, 
určený na krátkodobú 
liečbu bolesti hlavy 
(vrátane migrény), zubov, 
bolesti v krížoch s 
vyžarovaním do dolných 
končatín (ischiasu), 
pooperačnej bolesti, 
bolesti pri nachladnutí 
a menštruácii 

3,30€

3,74€
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 10. 5.

Eidam  
• blok
• 45 % t. v s.

Bánovecký 
smotanový 
jogurt
• rôzne druhy

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

059

-33%
100 g

0.89

059

-25%
100 g

0.79

Šunková 
saláma  
• krájaná

Inovecká/

saláma  
• krájaná

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

1.19

Duo 
Ruské/

vajce

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

079

-43%

(100 g = 0,63)

125 g

1.39*

Bryndza 
Májová 079

150 g

(100 g = 0,53)Niva
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10 kg + 400 g10 kg + 400 g

1199

Jacobs Velvet
• instant�á káva
Jacobs Velvet

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

059

-40%

(1 l = 0,39)

1,5 l

0.99*

Kofola  
• rôzne druhy 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g

Maliny

044

0,55 l

(1 l = 0,80)

Staropramen 
Smíchov  
• svetlé výčapné pivo

599

-50%
60 praní

11.99*

Gél na 
pranie  
• rôzne 

druhy

099

-41%

(100 g = 0,50)

200 g

1.69*

High Protein 
Puding  
• rôzne druhy

229

6 x 190 g
1 140 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
10. MÁJA
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9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti

Kedysi chodili na výpravy do ďale-
kých krajín misionári a  šírili nábo-
ženstvo. Misionári pochopili, že ich 
učenie sa nedá propagovať iba slovom, 
ale sú potrebné skutky. A tak vznikali 
sociálne, vzdelávacie a  zdravotnícke 
projekty. 

Aj dnes máme regióny, ktorým 
chýba potenciál na to, aby sa revitali-
zovali – znalosti, realizátori projektov a 
ďalšie zdroje. Nepomôžu im strategické 
dokumenty, ani budovy, ktoré nazveme 
inovačnými alebo podnikateľskými cen-
trami. Potrebujú ľudí. Inovátorov a pod-
nikateľov, ktorí dokážu realizovať zme-
ny. Mnohí mladí ľudia z  týchto regiónov 
odišli. Vyštudovali a zostali v zahraničí.

Slovensko má najväčšie regionálne 
rozdiely v Európe. Mnohé finančné zdroje 
na ich riešenie vyšli nazmar. Nie, všetko 
sa nepodarilo rozkradnúť, jednoducho 
sa sialo na neúrodnú pôdu. Peniaze sa 
prideľujú na projekty. A v projektoch tre-
ba správne vyplniť tabuľky. Lenže potom 
prichádza ta najťažšia fáza – realizácia 
a  doručenie výsledkov. A toto sa nám 
nedarí. Prečo? Lebo nemáme správnych 
ľudí, nevieme sa spájať a spolupracovať. 
Niekedy mám pocit, že Slováci najviac vy-
nikajú v závisti a súperení. Lepšia by bola 

dôvera a spolupráca.
V našej inovačnej sieti Inovato sa o to 

snažíme. Vlani sme zorganizovali festival 
inovátorov Inofest a v tomto roku budeme 
pokračovať. Hlásia sa  nám mladí ľudia, 
ktorí študujú na zahraničných univerzi-
tách a začínajú pracovať ako podnikateľ-
skí misionári. Potrebujeme ekosystém, 
fungujúcu sieť, v  ktorej si dokážu po-
máhať veľkí a  malí, bohatí a  chudobní, 
úspešní a  neúspešní, mladí a  starí. Sieť, 
ktorá je postavená na zdieľaní a spoluprá-
ci. Musíme sa naučiť zdieľať dary, ktoré 
sme dostali – naše talenty, znalosti, skú-
senosti, stroje a  zariadenia, budovy, pe-
niaze a iné zdroje. Každý deň dostávame 
do Inovata nejaký podnet na spoluprácu 
a  rozhodli sme sa, že sa stretneme. Po-
zývame všetkých na naše stretnutia  Bi-
king Future 12.5.2021 a  InovaMeet – dňa 
19.5.2021. Viac na www.
inovato.sk.

Budeme tam ho-
voriť o  nápadoch, 
ktoré máme a o tom, 
ako ich premeniť na 
riešenie. Je to prvý 
krok, ale bez 
neho, neuro-
bíme ďalšie. 

Inovační misionári

» Ján Košturiak
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��



PD21-18 strana- 11

SLUŽBY, ZAMESTNANIEPRIEVIDZSKO
11

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
 1
2
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0
2
4
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stavebno - montážna firma
prevádzka: Vápenická 195, Prievidza

hľadá zamestnancov 
na obsadenie pracovných pozícií:

• inštalatér / voda - plyn - kúrenie /
• zvárač / plameň, oblúk /
• vodič - strojník
• murár
• elektrikár

www.globalsro.sk                  global@globalsro.sk
0905 883 273046/542 46 75
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MESTO NOVÁKY 
vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie

odborný referent 
pre stavebné konanie - SOU. 

Informácie: pozri www.novaky.sk, 
sekcia Nováky aktuálne.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi doručiť v zalepenej obálke 

s označením “Výberové konanie – odborný re-
ferent pre stavebné konanie - SOU – neotvárať” 
najneskôr do 10. 06. 2021 do 15,00 h na adresu: 

Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 
972 71 Nováky.
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PRIJMEM NA POZÍCIE: 

STAVEBNÝ TESÁR, 
STOLÁR A MURÁR

na prácu v Holandsku. Znalosť AJ výhodou.

T: 0031 6 143 223 29
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Súkromná firma zaoberajúca 
sa výrobou kovového nábytku

prijme do svojej prevádzky v Prievidzi  

zručného zámočníka.
Zváračský preukaz ZM1 prípadne skúsenosti 

s práškovým lakovaním sú výhodou, nie však podmienkou.

Ponúkame plat 1250€ brutto + plne hradené 
obedy a príspevok na dopravu pri dochádzaní 

z okolia Prievidze. 

Nástup možný ihneď.

Kontakt: 0918 478 829

SLUŽBY
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12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti

DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

Máme otvorené 

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,

So od 9:00 - 13:00 hod.

tel. číslo +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,59€
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

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

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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HĽADÁME

SADROKARTONISTOV

a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 15  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 

  FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

6
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €



PD21-18 strana- 14

ROZHOVOR / SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
14

Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát 
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich 
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája 
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu 
a  Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude 
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého 
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie 
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v  nových 
priestoroch a  na novom mieste či obnova budovy 
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli 
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všet-
kých expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.

Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 10.00 h.
10.15 h. - 10.30 h.

Nováky-Lelovce  19.5.
Lehota p. Vtáčnikom  19.5.
Lazany: 19.5.
Kľačno, pri cintoríne: 19.5.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2020. Ten-
to dokument komplexne hodnotí, hospodárenie, finančné 
zdravie, ekonomiku a investície mesta Prievidza.

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2020 s celkovými príjmami vo 
výške 44,48 milióna eur a s celkovými výdavkami vo výške 41,24 
milióna eur. „Rok 2020 bol z pohľadu rozpočtu zložitý. Išlo o obdo-
bie v ktorom sme oproti očakávaným príjmom od štátu zaznamena-
li nižší príjem z podielových daní približne o 1 milión eur. Dokonca 
tento príjem bol nižší o 181 tis. eur než sme mali v roku 2019. Taktiež 
nám veľké problémy predstavuje aj nepredvídateľnosť vládnych 
rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú výdavky resp. príjmy samospráv. Za 
všetky uvediem zvýšenie odpočítateľnej položky pre platiteľov dane 
z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb, v dôsledku ktorej sme 
ako mesto Prievidza zaznamenali ročný pokles príjmov o cca 580 
tisíc eur. Spomeniem aj novú povinnosť, platenie za zrážkovú vodu, 
čo pre nás predstavuje nové výdavky približne 180 tisíc eur ročne. 
A od 1. júla 2021 sa pripravuje zvýšenie daňového bonusu, čo bude 
znamenať, že prídeme na podielovej dani ročne odhadom o ďalších 
250 až 300 tisíc eur,“ vysvetlila primátorka Katarína Macháčková. 
Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, aj napriek celoštátnym 
problémom, ekonomické ukazovatele dokazujú, že prievidzská 
samospráva uzatvorila rozpočtový rok v pozitívnych číslach. Per-
centuálne sa znížila úverová zadlženosť mesta, zvýšil sa ma-
jetok mesta, finančné operácie boli investované do fondov. 

Rozpočet skončil v prebytku 
„Pôvodne sme očakávali, že rozpočtový rok uzavrieme s horšími 
ukazovateľmi. Ale po uzatvorení rozpočtového roka je celkový pre-
bytok 3,1 milióna eur, z ktorého sme sumu 752 tisíc eur ako účelovo 
viazané prostriedky presunuli do mestského rozpočtu na rok 2021 
alebo do štátneho rozpočtu. Výrazný prebytok vznikol predovšet-
kým v časti bežných výdavkov. Povedané inak šetrili sme predovšet-
kým na sebe a nie na investičných akciách tak, aby to nepocítili naši 
obyvatelia,“ opísala primátorka. Mesto vytvára zo zákona rezerv-
ný fond, fond rozvoja bývania a sociálny fond. Finančný zostatok 
z prebytku a z finančných operácií za rok 2020 bol použitý práve 
na tvorbu fondov. Konkrétne na tvorbu rezervného fondu bola 
vyčlenená suma až 2,42 milióna eur. Zjednodušene povedané, 
rezervný fond sú usporené peniaze ktoré môžeme použiť na ka-
pitálové výdavky alebo splácanie istín v ďalších rokoch. Len pre 
porovnanie v roku 2019 bola do rezervného fondu investovaná 
čiastka 1,34 eur. „Potrebujem zdôrazniť skutočnosť, že rok 2019 ne-
bol ovplyvnený pandémiou. V roku 2019 sme nemali také množstvo 
neočakávaných výdavkov ako v roku 2020,“ doplnila primátorka.

Majetok mesta len za jeden rok narástol o 3,5 mil. eur
Zo záverečného účtu je zrejmé, že k 31. decembru 2020 vykazuje 
mesto Prievidza majetok spolu za mestský úrad, rozpočtové orga-
nizácie a príspevkovú organizáciu, v zostatkovej sume viac ako 
110 miliónov eur. Oproti roku 2019, kedy majetok mesta pred-
stavoval hodnotu 106 miliónov eur, sa majetok za rok zvýšil o 
sumu 3,5 mil. eur. „Práve zvyšovanie majetku mesta je najlep-
ším ukazovateľom toho, že prípadné úverové zdroje investujeme 
do zmysluplných investícií. Mesto nekoncepčne nezadlžujeme, ale 
jeho majetok narastá,“ načrtla primátorka. Z investícií ktoré na-
výšili majetok mesta to bola predovšetkým výstavba cyklotrasy 
a investície do znižovania energetickej náročnosti v materských 
školách

Znížili úverovú zadlženosť o 2,21 % 
Ďalším ukazovateľom hospodárenia mesta za rok 2020 je zni-
žovanie úverovej zadlženosti. Podľa záverečného účtu v roku 
2020 úverová zadlženosť klesla o 2,21 %. Hlavným faktorom 
zníženia je šetrenie na strane výdavkov v časti bežný rozpočet. 
„Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020 sme boli dotazovaní, na 
vyššiu mieru opatrnosti. Na strane druhej sme boli konfrontovaní 
potrebami navýšenia finančných prostriedkov na rôzne investície. 
Myslím, že záverečný účet mesta potvrdzuje správnosť našich roz-
hodnutí a vyváženosť v investičných plánoch ako aj miera šetrenia 
na výdavkovej časti mestského úradu, sa ukázala ako zlatá stredná 
cesta. Prebytok 3,1 milióna eur je druhý najvyšší za posledných 10 
rokov. Rok 2020 sme z pohľadu ekonomiky ukončili s pomyslenou 
známkou jedna mínus. A naďalej sa budeme zlepšovať,“ uzavrela 
primátorka. 

Finančné zdravie Prievidze 
pozitívne ohodnotil aj Inštitút INEKO
Prievidza zaznamenala pozitívne hodnotenie finančného zdravia 
aj v poslednom rebríčku hospodárenia samospráv podľa Inštitú-
tu INEKO z roku 20219. Ako vyplýva z hodnotenia, napr. nárast 
čistého majetku Prievidze činil v roku 2011 na jedného obyvateľa 
1 448 eur. V roku 2019 čistý majetok narástol až na sumu 1 856 
eur na obyvateľa. Ďalším ukazovateľom finančného zdravia Prie-
vidze je intenzita investovania. V poslednom hodnotení INEKO 
bola intenzita investovania Prievidze na úrovni 18,6 %. Len 
na porovnanie priemer intenzity investovania miest v rámci celé-
ho Slovenska bol na nižšej úrovni a to 6,9 %. 

Rok 2020 pre Prievidzu ekonomicky úspešný
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY I  ZÁLOHY

UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


