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Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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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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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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0944 366 615
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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, Rado-
bica, 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, 
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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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)

Keď ukazuješ prstom na druhého člo-
veka s nejakou výčitkou, pozri sa na 
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba. 

Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo-
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, 
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal 
správny prístup alebo si na nich nemal 
čas. Ak ich vyzývaš k  práci na veľkom 
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy 
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy-
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla 
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od-
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo-
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na 
druhého človeka, tri prsty na teba a palec 
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá-
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás 
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na 
sebe praskliny a škvrny. 

Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám 
hovorí, že zodpovednosť za náš život 
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru-
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé-
ho za to, čo nám život priniesol. Druhý 
prst ukazuje na nás preto, aby sme si 
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým 
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí 
chcú pomáhať druhým a  zachraňovať 
svet. Pomoc však často potrebujú oni – 
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje, 
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme 
dostali dar života a množstvo iných da-
rov. Často si ich vôbec nevšímame a iba 
poukazujeme na druhých, porovnávame 
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa. 

Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa – 
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie, 
slobodu a  vzťahy s  blízkymi. Mnohí 
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli 
a  vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich 
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu 
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič 
nechýba a neustále ukazujú na druhých 
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti ale-
bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa 
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú. 
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali 
nad sebou lamentovať a začali využívať 
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smero-
vanie našej cesty a pa-
lec otočený do neba 
na nášho navigátora 
a  ochrancu. Pred-
tým ako ukážeme 
prstom na druhých, 
zamyslime sa nad 
piatimi prsta-
mi na ruke.

Tri prsty

» Ján Košturiak

TOYOTA YARIS CROSS ROADSHOW
18.8.- 19.8. Prievidza Toyota A.A. Service

Letisková 2C toyotaprievidza.sk
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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 

• 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 ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ 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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SLUŽBY
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Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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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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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.



PD21-31 strana- 4

FINANCIE / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
4

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz-Jawa odkúpim motocykel/diely 
– seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrenský traktor alebo 
malotraktor, aj v zlom stave alebo 
nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa CZ Babet-
ta Stadion Simson aj iné, T: 0949 
371 361
» Kúpim staré auto z pred roku 1980. 
T: 0944 212 081
» Kúpim Jawa CZ Manet Tatran Sta-
dion Babetu a iné, diely, doklady, T: 
0940 100 473

byty/predaj 3
» Kúpim 1-izb.byt v Handlovej, T: 
0905 313 616

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532 
682
» Kúpim starú pálenú tehlu „znače-
nú“, T: 0940 100 473
» Predám pálené použité tehly. 
Množstvo približne 1000 kusov 
0.35€/kus. Možnosť výberu Chreno-
vec, T: 0944 189 052

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám tohoročné seno veľké 
balíky priemer 120cm/8 kusov cena 
dohodou Chrenovec, T: 0944 189 052
» Predám používanú listovú ko-
sačku za malotraktor. Dĺžka listy 
140cm, cena 140€ možnosť dohody, 
T: 0944 189 052

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické hodinky 
a bankovky. T: 0905 767 777
deťom 12

rôzne/predaj 13
» Lacno predám kuchynskú linku s 
digestorom 3m ešte predám trupky 
na bránu 2m a kolíky 3m dohodou, 
T: 0944 250 622

rôzne/iné 14
» Darujem obývaciu stenu 4m Prie-
vidza, T: 0908 264 161
» Kúpim jelenie danielie parohy a 
trofeje, T: 0904 134 080

hľadám prácu 15
» Štíhly zdravý dôchodca hľadá 
prácu pomocník do auta k vodičovi, 
T: 0915 343 208

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane  » 8

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR
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DO VYPREDANIA ZÁSOBDO VYPREDANIA ZÁSOB

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY

13
 1
2
1 
0
0
0
7

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho
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              www.uhlieprievidza.sk
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CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?
PRÍĎTE DO NOVO-OTVORENÉHO ŠPORTOVO

- ZÁBAVNÉHO AREÁLU HAPPYLAND v Prievidzi
NA VÁPENICKEJ UL. cca 100 m od Gewisu.

Či prší - či slnko svieti, u nás pod stanom sa hrajú deti.
OTVORENÉ KAŽDÝ DEŇ OD 10:00 hod. DO 19:00 hod.

fb: Happyland
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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V posledných mesiacoch  nie je núdza 
o mimoriadne meteorologické javy. 
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich 
končinách nemusí byť zjavením, ale 
bežnou skutočnosťou. Veda však po-
kročila a mohli by sme vopred dostávať 
varovania.

Vedieť tak vopred, že sa blíži pohroma 
a pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Scho-
vať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak 
čas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť 
si doklady, vodu...

Pripravovaný systém SMS varovania 
na Slovensku sa k takejto predstave začína 
blížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém 
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní 
rezortu vnútra s mobilnými operátormi, 
účinný a včasný bude najmä pri použití vo 
vymedzenom území, napríklad v mestskej 
časti či susediacich obciach. Pre TASR to 
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra 
(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z 
európskej smernice, fungovať by mal naj-
neskôr v júni roka 2022.

„Použitie SMS varovania na celé úze-
mie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS 
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky 
by podľa vyjadrení mobilných operátorov 
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodob-
ne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je 
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén 
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a 
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že 
doručenie SMS nie je možné garantovať. 
„Preto tento systém bude vždy len dopln-
kovým spôsobom varovania,“ upozornilo 
ministerstvo. Predpokladané finančné ná-
klady zatiaľ podľa MV SR nie je možné pres-
ne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s 
mobilnými operátormi týkajúce sa aj tech-
nického a procesného riešenia Reverse 112.

Realizáciou systému Slovenská repub-
lika naplní záväzky novelizovanej smer-
nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií. Cez SMS by 
občania mohli dostávať meteorologické 
výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriad-
ne udalosti, ako sú povodne či teroristické 
útoky.

V každom prípade, v dňoch, keď je 
búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe 
meteorologické stránky, na ktorých sa do-
staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich 
tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí-
ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to 
asi bude mať.

Varovanie 
pred pohromou môže prísť

» red

ZĽ

AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com 

Galéria Jabloň, 3.poschodie 
vľavo, M.Falešníka 6, 

Prievidza 13
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Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí ce-
loživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je 
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hoj-
nosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripra-
viť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chud-

nú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, ženy 4 
- 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname chudnúť.

Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných 
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizo-
vane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti 
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgá-
noch a z telesného tuku.

Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukova-

li nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac 
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie 
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravot-
ný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo 
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlho-
dobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol, 
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné pa-
rametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie Vášho 
tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných orgánov, 
prísun kilojoulov.

Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient 
vždy po dohode cca každých 14 dní.

Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pri-

tom nehladovať, aby Ste si udržali 
svoju dosiahnutú zníženú hmot-
nosť. Jednoducho aby nenastal jojo 
efekt. Získate od nás školu výživy.

Vedecké poznatky fungovania 
ľudského metabolizmu využíva 
naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VITA-
DU® Vás v tom podporí a jej diét-
ny program pomohol na Sloven-
sku, v Čechách, Maďarsku, USA 
a Chorvátsku už množstvu 
ľudí – tak prečo nie aj Vám!

VČELÁRSKY KURZVČELÁRSKY KURZ

PRAKTICKÝ KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV A NADŠENCOV

I N G.  K A T A R Í N A  M I N I C H O V Á  

V Č E L Á R K A ,  

P R O P A G Á T O R K A  A P I T E R A P I E

 14. 8. 2021   /  9:00-16:00

VČELIA ZÁHRADA PRIEVIDZA

 DUKLIANSKA 19                                                                                                                               

 

I N G.  P E T E R  B A L Á K  

O D B O R N Ý  L E K T O R

TEÓRIA

SKÚSENOSTI 

PRAX

CENA KURZU: 80 €

KONTAKT: +421 908 124 659;

VCELIAAKADEMIA@GMAIL.COM

PRIHLÁSENIE DO 11.8.

OZ VČELIA AKADÉMIA

PODPORA VZDELÁVANIA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
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Možno ste si už všimli chladnejšie 
noci, hmlisté rána. Nastal čas po-
maly sa začať s letom lúčiť. Aj keď, 
kalendárne ho tu budeme mať ešte 
mesiac. Bude ale in é, možno pre 
mnohých aj príjemnejšie.

Zuzana Rímska
Vzdelaná Zuzana žila koncom 3. sto-

ročia a bola dcérou kňaza Gabina a ne-
terou Gaia, ktorý bol pápežom. Rímsky 
cisár Dioklecián patril k ich príbuzným 
a práve on je známy krutým prena-
sledovaním kresťanov. Chcel však do 
rodiny získať mladého generála Maxi-
miána a preto mu ponúkol svadbu so 
Zuzanou. Ona ale ponuku na sobáš s 
pohanom rázne odmietla a neskôr od-
mietla aj uctievanie sošiek rímskych 
bohov. Krutý Dioklecián za to nariadil 
Zuzanu popraviť. Spomínaná mučeni-
ca bola Rimankou, no meno Zuzana 
má hebrejský pôvod a znamená ľalia.

Vavrinec – učený a zbožný diakon
Vavrinec je slovanská podoba latin-

ského mena Laurentius, čo sa dá pre-
ložiť ako nositeľ víťazného venca alebo 
muž pochádzajúci z mesta Laurentum. 
Svätý Vavrinec však pochádzal zo Špa-
nielska a do Ríma prišiel ako mladík. 
Stal sa známym a obľúbeným pre svoju 
zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta 
257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258), 
ktorý bol predtým diakonom rímskej 
Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mla-

dého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi 
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi 
pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s 
pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kres-
ťanov. Vavrinca pochovali na Tiburtine 
neďaleko Campa Verana. Nad jeho hro-
bom postavili baziliku S. Lorenzo fuori 
le mura, ktorá podnes patrí k siedmim 
hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia 
sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom 
ho umučili. A mnoho ďalších častí kostí 
uložených v relikviaroch po celom Ta-
liansku.

Svätý Vavrinec je patrón knihov-
níkov a archivárov. Počasím naznačí, 
aká nás čaká jeseň. Zo slnečného de-
siateho augustového dňa sa vždy tešia 
vinohradníci, posilňuje totiž nádej na 
dobrú kvalitu a úrodu hrozna, keď sa 
hovorí: Na svätého Vavrinca slnečno - 
bude hojnosť vína. 

Zuzana a Vavrinec, leto sa poberá

» red
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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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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€5,49€

128€
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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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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 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

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

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Správa o obrovskej tragédii v Liba-
none pred rokom ochromila celý 
svet. Šokujúce zábery zaplnili te-
levízne obrazovky, stránky novín, 
sociálne siete... 

V  podvečer 4. augusta 2020 vy-
buchlo v bejrútskom prístave 2 750 ton 
zle uskladnených chemikálií a násled-
ky boli fatálne: 200 ľudí zomrelo, 6 a 
pol tisíc bolo zranených a 300 tisíc prí-
bytkov bolo takmer úplne zničených. 
Odborníci dnes o tejto udalosti hovoria 
ako o  jednej z  najmasívnejších neató-
mových explózií, ktorá bola kedy za-
znamenaná. Pocítili ju dokonca až na 
Cypre, ktorý je od Libanonu vzdialený 
asi 240 kilometrov.

Okamžite sa zdvihla vlna pomoci, 
vďaka ktorej mnohí Libanončania pre-
žili kritické obdobie bezprostredne po 
výbuchu. Len slovenskí dobrodinci pá-
pežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi dokázali za dva týždne vyzbierať 
takmer 180 tisíc eur, vďaka čomu do-
stalo 5 tisíc postihnutých rodín veľmi 
potrebnú potravinovú pomoc.

Dá sa však s odstupom roka pove-
dať, že kríza v Libanone je definitívne 
zažehnaná?

Žiaľ, situácia vyzerá presne na-
opak. Krajina je na pokraji kolapsu, 
inflácia stúpa raketovou rýchlosťou 
a politické napätie sa neustále stupňu-
je. Svetová banka vo svojej správe z jari 
2021 označila krajinu za potápajúci sa 

vrak a  skonštatovala, že jej kolaps sa 
podobá následkom vojny.

Sestra Micheline Lattouf z Kongre-
gácie sestier Dobrého pastiera situáciu 
približuje takto: „Žijeme v  katastro-
fických časoch. Jedna kríza nasleduje 
druhú. Ponorení v  realite tohto regió-
nu, kresťania na Blízkom východe čelia 
zásadným otázkam: Prečo sme tu? Aký 
je dôvod našej prítomnosti v tejto časti 
sveta? Je naša prítomnosť už len farbou 
na politických a  demografických ma-
pách, alebo tu máme nejaké poslanie? 
Pápež Ján Pavol II. nám však pripomí-
na: ,Libanon je viac, ako len krajinou. 
Je odkazom.̒ “

Projekty môžete podporiť pria-
mo prostredníctvom webovej stránky 
www.acnslovensko.sk. Ďakujeme.

Libanon – o rok neskôr...

» Zdroj: ACN

pán Anton Kmeťko

„Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojím tokom plynie, 

krásna spomienka na teba nikdy nepominie... „ 

Dňa 24.6.2021 nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec, dedko a pradedko

z Poruby vo veku 76 rokov.    

Ďakujeme za účasť na poslednej rozlúčke a kvetinové dary.

  Smútiaca rodina. 
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pani Anny Mikulovej

Dňa 3.8.2021 sme si pripomenuli 

1. výročie úmrtia našej mamy

z Veľkej Lehôtky.    

  S láskou spomína smútiaca rodina. 
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pani Emília Pekárová

„Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.„ 

Dňa 2.8.2021 uplynulo 10 rokov, 

čo nás opustila naša drahá manželka, 

mama a starká

z Brezian.    

  S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
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pán Jozef Petráš

„V našich srdciach ostávaš navždy ...“

 Dňa 10.8.2021 si pripomenieme 

6. výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, ocko a dedko

z  Prievidze - Necpál. 

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

  Manželka s rodinou.
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Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vy-
účtuje 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.

SLUŽBY
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hi-
rošimu a Nagasaki by však civilizá-
cia zabudnúť nemala.

Deviateho augusta 1945 – americ-
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo-
vú bombu Fat Man na japonské mesto 
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame-
rického bombardéra B-29 Superfortress 
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala 
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol 
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové 
misie, pri ktorých bombardoval prie-
myselné ciele v Japonsku. Počas mi-
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo 
zhodenie druhej americkej atómovej 
bomby stroj pilotoval major Charles W. 
Sweeney z 393. bombardovacej perute. 

Little Boy (v preklade Malý chlapec) 
bol krycí názov pre atómovú bombu, 
ktorá bola zhodená už predtým, 6. 
augusta 1945, na japonské mesto Hi-
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk-
leárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá 
bola testovacia „Trinity test“) a o prvú 
explóziu uránovej bomby. Bomba bola 
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfor-
tress (s prezývkou „Enola Gay“).

O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia 
bomba s názvom Fat Man na mesto Na-
gasaki; Japonsko na to kapitulovalo.

Pre posádku lietadla nesúceho 
atómovú bombu boli stanovené nasle-
dovné ciele podľa poradia dôležitosti: 
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrét-
ny cieľ mal byť zvolený podľa momen-

tálnych podmienok nad jednotlivými 
cieľmi.

Bomby na Hirošimu a Nagasaki 
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí 
slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako 
boli Eisenhower a MacArthur. Admirál 
William D. Leahy, šéf Trumanových 
osobných poradcov, povedal: „Použitie 
tejto barbarskej zbrane neznamenalo 
pre nás nijakú materiálovú pomoc vo 
vojne proti Japonsku. Správali sme sa 
podľa etického štandardu barbarov v 
rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať 
zabíjaním žien a detí.“

Leo Szilard, svetoznámy vedec, 
ktorý štylizoval list prezidentovi Roo-
seweltovi, navrhujúc mu projekt Man-
hattan na výrobu atómovej bomby, 
ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval 
krátko pred smrťou (1960) inú prav-
du: „Keby boli Nemci zhodili atómové 
bomby na mestá miesto nás, boli by 
sme to kvalifikovali ako vojnové zloči-
ny, boli by sme ich v Norimbergu odsú-
dili na smrť a povešali.“

Keď sa povie Nagasaki

» red 0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 9. 8.

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
Vajcia 
“M”

129
-35%
cena za 100 g

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

399

805 g

(1 kg = 4,96)

599

Supercena
cena za 1 kg

• z bravčového pliecka/stehna

• krájaný

159

200 g

(100 g = 0,80)239

440 g

(1 kg = 5,43)

• v ponuke aj Treska 
v majonéze 
440 g za 1,79 €

149

Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

319

-33%
cena za 1 kg

• bez kost�, 
vcelku
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• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

0

-41%
cena za 1 kg

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Camembert

149
-31%

(1 kg = 5,96)

250 g

• v dyhe

089

250 g

(1 kg = 3,56)

390

10 x 0,5 l
5 l

Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

• sýtená/jemne sýtená

029

2 l

(1 l = 0,15)

289

8 x 120 ml

(1 l = 3,01)

960 ml

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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mechanika – montážnika 
na stavbách vŕtania, pretláčania, 

ktoré sú väčšinou od Bojníc do 100 km

POŽADUJEME:
- učňovské alebo stredoškolské vzdelanie "MECHANIK STROJOV 
  A ZARIADENÍ" alebo strojárskeho, (baníckeho, stavebného) zamerania
- VP sk. B (C,E vítané)

vítané:
- prax s hydraulickými strojmi, zváračský preukaz, práca na montážach 

bydlisko: Prievidza, Bojnice a Horná Nitra 

PONÚKAME:
- zaujímavú prácu s náležitým finančným ohodnotením,
- 13. plat,
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia a iné benefity  

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá

Tel.: 0915 475 380, email: hydrotunel@hydrotunel.sk
www.hydrotunel.sk 13
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PROJEKTOVÝ MANAŽÉR TZB
nástupný plat: 1.400€ bru�o + prémie za realizované projek�
Iné benefi�: osobný automobil (aj na súkromné účely), mobilný telefón
Požiadavky na uchádzača:
- VŠ vzdelanie technického smeru (ideálne TZB)
- SŠ vzdelanie technického smeru + prax v oblasti stavebníctva
- Výborné zručnosti s prácou na PC, vodičský preukaz
Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti v oblasti stavebníctva (TZB), znalosť SW AUTOCAD, záujem o dlhodobý pracovný pomer, 
riadiace schopnosti a zodpovednosť

Rozpočtár TZB 
nástupný plat: 800€ bru�o
Iné benefi�: mobilný telefón
Požiadavky na uchádzača:
- SŠ vzdelanie technického smeru
- Dobré zručnosti s prácou na PC (excel, word, mailová komunikácia, práca na internete ...)
Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti s vypracovávaním cenových ponúk a tvorby rozpočtov v stavebníctve, záujem o 
dlhodobý pracovný pomer a zodpovednosť
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KONTAKT:  praca@saargummi.com ,  046/511 8111 , 046/5118 200,  0915 989 085 

Hľadáš si stabilnú prácu? 
 

 

 - chceš sa voziť do práce na zmeny firemným autobusom?

 - chceš pracovať ako kmeňový zamestnanec  a nie agentúrny?

 - chceš mať 13. a 14. plat, jedlo počas pracovnej zmeny za 0,80€, dochádzkový bonus? 

 Ak si odpovedal áno — to je dobrá voľba!
Doplň náš tím, čakáme ťa, pretože rozširujeme výrobu!
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Obľúbený zber jabĺk v ČR
Ubytovanie a doprava zdarma!
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! 

Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 

(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 

mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednos-

tne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 

dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 

úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo 

poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. 

Nástupy od cca 30.8.2021. 

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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Viac informácií:

www.sadpd.sk
fb/sadpd official
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj 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

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Tento rok uplynulo 350 rokov od na-
rodenia katolíckeho kňaza, jezuitu, 
fyzika, matematika a astronóma 
Maximiliána Hella. Kto to vlastne 
bol a čím sa preslávil?

Maximilián Hell sa narodil v Štiav-
nických Baniach ako tretí syn Matej 
Kornela Hella a Juliany Viktórie Stain-
dlovej. Absolvoval gymnázium v Ban-
skej Bystrici a následne po skončení 
štúdia požiadal o prijatie do jezuitské-
ho rádu. Neskôr odišiel študovať do 
Viedne históriu, teológiu a filozofiu. 
Vysvätený za kňaza bol v roku 1750 a 
začal učiť na jezuitskom gymnáziu v 
Banskej Bystrici. Jeho vedecký prínos 
je spájaný predovšetkým s astronó-
miou. Jeho zásluhou boli vybudované 
hvezdárne v Kluži, Trnave, Budíne a 
Jágri. Veľký význam pre astronómiu 
mali aj jeho pozorovania – predovšet-
kým pozorovanie prechodu Venuše 
pred slnečným diskom na, vtedy, dán-
skom ostrove Vardø. Svetové vedecké 
uznanie si vyslúžil aj presným výpoč-
tom slnečnej paralaxy.

Základná škola s materskou školou 
v Štiavnických Baniach nesie meno po 
Maximiliánovi Hellovi a svoju poctu sa 
mu rozhodla prejaviť prostredníctvom 
projektu s názvom DNI MAXIMILIÁ-
NA HELLA. Aktivitami projektu bola 
medzinárodná výtvarná súťaž Hellove 
hviezdy spolu s tlačenou formou všet-
kých zúčastnených výtvarných prác, 

film s názvom Po stopách Maximiliá-
na Hella, komentované prehliadky 
nočnej oblohy, prezentácie o kultúre a 
tradíciách Slovenska a Nórska a medzi-
národná konferencia. Väčšina aktivít 
prebehla v spolupráci so školou v naj-
severnejšej časti Nórska vo Vardø.  

Azda najvýznamnejšou aktivitou 
celého projektu bolo usporiadanie 
medzinárodnej konferencie venovanej 
jeho životu a pamiatke. Konferencia 
bola finančne podporená z grantov 
EHP a nórskeho finančného mecha-
nizmu, Banskobystrického samospráv-
neho kraja a Slovenskej astronomickej 
spoločnosti. 

Spoluorganizátormi konferencie 
boli Krajská hvezdáreň a planetárium 
v Žiari nad Hronom a obec Štiavnické 
Bane. 

Dni Maximiliána Hella

» Ing. Katarína Ivancová
Základná škola s materskou školou M.Hella, BŠ

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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 ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti

V novom školskom roku je nevyhnut-
né, aby na školách bolo bezpečné 
prostredie. Očkovanie neochráni iba 
samotných zamestnancov škôl, ale 
pomáha aj znížiť riziko šírenia korona-
vírusu, čím zabráni vzniku ohnísk na 
školách. Tvrdí ministerstvo školstva.

V súvislosti s prípravami na nový 
školský rok je nutné, aby na školách bola 
čo najvyššia zaočkovanosť. Zamedzí sa 
tak šíreniu ochorenia v triedach či ško-
lách. Rizikovým faktorom je tiež vyšší 
priemerný vek pedagogického zboru, 
ktorý sa hýbe približne okolo 45 rokov.

„Chcem preto vyzvať všetkých učite-
ľov a zamestnancov škôl, aby sa zaočko-
vali. Je to jediný spôsob, ako v tretej vlne 
ochránime svoje zdravie a zdravie ľudí v 
našom okolí. Zároveň takto prispejeme k 
tomu, aby školy fungovali a aby na nich 
nevznikali ohniská nákazy,“ uviedol mi-
nister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Branislav Gröhling.

Zaočkovaním sa človek nielen vyhne 
ťažkému priebehu choroby, ale chráni aj 
svoje okolie. Zaočkovaný človek totiž má 
podľa štúdií aj v prípade infekcie nižšiu 
vírusovú nálož. To znamená, že je men-

šie riziko, že nakazí ďalších ľudí. Očko-
vanie je tiež prínosnejšie než prekonanie 
ochorenia. To potvrdil nedávny výskum 
z Biomedicínskeho centra SAV, ako aj za-
hraničné zistenia. Po očkovaní má človek 
v tele viac protilátok než po prekonaní 
ťažkej či ľahkej formy Covid-19.

„Dnes je na internete veľa dezinfor-
mácií. No myslím si, že práve učitelia by 
sa mali snažiť medzi nimi rozlišovať. V 
škole učiteľ vyučuje vedecké poznatky. A 
aj tu je dôležité dôverovať vede a výsku-
mu. Klinické štúdie hovoria jasnou rečou. 
Potvrdzujú, že očkovanie je efektívne a 
bezpečné. Je dôležité, aby pre funkčný 
chod škôl využili očkovanie všetci, kto-
rí majú túto možnosť,“ uzavrel minister 
školstva.

B. Gröhling vyzýva učiteľov, 
aby sa zaočkovali

» red
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r 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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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

5
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Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €


