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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

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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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Zdravotné zariadenie 
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

ponúka vyšetrenie na počítačovom 
tomografe CT Toshiba Aquilion.

Zmluvný partner: UNION zdr. poiťovňa, a.s., Poisťovňa Dôvera
                                a VŠZP v zmysle cenníka pre samoplatcov.

Objednávanie: e-mail: info@sonomamo.sk, tel.: +421 907 888 486
                           osobne: Recepcia, Hviezdoslavova 3, Prievidza 
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, úprava 
vody • Voda, kúrenie • Jadrové vŕtanie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk

Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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)
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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 ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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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Prečo pomoc opäť a práve baníkom?  
Štát v rámci začínajúcej transfor-

mácie uhoľného regiónu podporuje 
zamestnanosť na Hornej Nitre. Niek-
torí tento postup pociťujú ako krivdu, 
že prichádzajúca pomoc štátu je sčasti 
cielene poskytovaná opäť práve baní-

kom. Žiadne spoločenské zriadenie nezmenilo a ani nezmení status 
baníkov s povesťou osobitnej skupiny zamestnancov. Možno je ťažké 
porozumieť hrdosti baníka, ale v podzemí však funguje u človeka vy-
soká miera kolegiality, samostatnosti a jednoznačného rozhodova-
nia, veľa sa improvizuje, musí si poradiť s tým, čo má poruke a preto 
sú baníci tvorivejší a šikovnejší ako iné, nebanícke profesie. Spome-
niete si na inú profesiu, v rámci ktorej sa tiež v rizikovom uzavretom 
priestore ťažko robotuje a ktorá má toľko osobitných prívlastkov?  
Nie je vám preto jasné, prečo sú baníci na svoju drinu hrdí? Možno 
preto, že tento druh ťažkej práce je iný, zažerie sa pod kožu a do mys-
le a zostane tam už do konca života. Veď ktorá z profesií má svoj 
osobitný druh používaného tradičného pozdravu okrem baníctva? Za 
viac ako storočné obdobie ťažby uhlia v regióne Hornej Nitry, súvisia-
cej s nie práve najjednoduchším a často veľmi náročným zabezpe-
čovaním každodenných dodávok elektriny a tepla, si hornonitrianski 
baníci na takéto podanie pomocnej ruky v jej závere určite zarobili a 
nepochybne si ho zaslúžia.  

  Ing. Jaroslav Vojtáš
Koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja 

kontaktného centra Prievidza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk.
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Pre svoje zdravotné problémy som bola veľakrát 
hospitalizovaná na Urologickom oddelení 

v Nemocnici v Bojniciach.

Úprimne ďakujem celému oddeleniu pod vedením 
pána primára MUDr. Petra Čecha, PhD. a najmä pánu 
MUDr. Františkovi Trudičovi za jeho ľudský prístup.

Ďalej celému tímu v operačnej sále, vrchnej sestre 
pani Dobišovej, ako aj všetkým nemenovaným 

členom tohoto milého kolektívu. 
S úctou a vďakou pacientka Oľga Nedeljaková.

Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ig-
náca z Loyoly sa zameriavajú na se-
bapoznávanie, inovatívnosť, lásku a 
odvahu. 

Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve 
povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti. 
Hovoril, že cirkev nie je  pevnosťou, mo-
censkou štruktúrou, či hradom, ktorý je 
postavený na návrší, hľadiaci zhora na 
svet s odstupom a vystačí si sám. „Zane-
chajme prílišné starosti o samých seba, o 
naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť 
na nás pozerá,“ hovoril pred našimi naj-
vyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali 
pozorne. Pápež František zdôraznil slo-
bodu, odvahu a dialóg.  Slobodný vzťah 
k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a 
slepú poslušnosť.  Pápež povedal: „Zoči 
voči strate zmyslu pre Boha a radosti 
viery nepomôžu náreky; neosoží nám 
zabarikádovať sa v pevnosti obranného 
katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. 
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme 
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, 
je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu 
účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom pove-
dal: „ Dnes je toľko rozkladných síl, tých, 
ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria ne-
gativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. 
Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažo-

vanie sa a pesimizmus nie sú kresťan-
ské, Pán nemá rád smútok a keď niekto 
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby 
sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme 
ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom 
k spoločnosti.“

Každá veta, ktorú pápež povedal, išla 
rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do 
očí. Verím, že sme všetci pozorne počúva-
li. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou. 
Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych 
slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú 
- navštívme našich starých rodičov, po-
dajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí 
sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme 
vlastnú cestu - v dialógu a spolupráci.

V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak 
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A 
Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na 
pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu 
ako čokoľvek iné. Pra-
jem vám, aby ste ju 
zaniesli svojim pria-
teľom. Nie kázne, 
ale radosť. Prinášajte 
radosť! Nie slová, ale 
úsmevy, bratskú 
blízkosť.“ 

Inovátor František

» Ján Košturiak
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-Jawa odkúpim motocykel/diely 
– seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrensky traktor alebo 
malotraktor, aj v zlom stave alebo 
nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim staré auto Škoda, Ford, 
Simca, Tatra, Volga, Trabant a iné, T: 
0940 100 473
» Kúpim staré motorky, diely, dokla-
dy, mopedy, babetu, T: 0940 100 473
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, Babet-
ta, Stadion, Simson aj iné, T: 0949 
371 361
» Kúpim Babetu, Stelu, Pionier aj ne-
pojazdné, T: 0949 505 827

byty/predaj 3
» Predám 3-izbový byt v Kanianke, T: 
0914 161 879

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu garáž v Nová-
koch, T: 0915 340 616

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim menší dom v PD, príp. vyme-
ním za 3-iz. byt na starom sídlisku., T: 
0905 135 440

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám IPU 10€/ks kachle raz po-
užité, orech. drevo na pažbu, T: 0903 
132 399
» Predám fúrikové fekálne čerpadlo 
s hadicou, T: 5471873 po 19:00 hod.
» Predám kvet svokrin jazyk vysoký 
80cm vhodný do reštaurácie alebo 
kancelárie, T: 0908 222 200
» Predám štandardné zeleninové 
debničky 15ks po 3€/ks, T: 0907 255 
284

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa na 
zoznámenie, T: 0944 724 181
» Už nechceš ďalej znášať samotu a 
praješ si ruka v ruke s láskou kráčať ži-
votom? Ak si žena do 52r., bývaš v PD a si 
milovníčka prírody, napíš SMS. Som 55r. 
muž, vraj sympaťák, T: 0948 242 564

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?
Návod nájdete na strane  » 8

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Jeden z najväčších kšeftov primátorky Macháčkovej, bol plánovaný 
predaj mestských pozemkov pod autobusovou stanicou za nevýhod-
ných 20 eur/m2. Za takéto ceny sa nepredávajú pozemky pomaly ni-
kde v meste, a nie v centre mesta, bez riadnej transparentnej súťaže. 
Predať tieto pozemky chcela súkromnej spoločnosti, ktorá už dnes 
vlastní väčšinu pozemkov a všetky prístrešky a lavičky na stanici. Ta-
kýto predaj schválili v roku 2005 a hlasovali za to aj niektorí súčasní 
poslanci. A viete za koľko takýto majetok, rodinné striebro nášho mes-
ta predali? Za škandalóznu 1 slovenskú korunu = 3 CENTY!!! A vidíte, 
ako sa o stanicu 16 rokov táto firma starala?

My sme predaju zvyšných pozemkov pred rokom zabránili - a to 
vďaka Vám, ktorí ste sa podpísali pod petíciu. Boli Vás tisícky. Spoloč-
ne sme povedali jasné NIE ďalším kšeftom vedenia mesta, nehospo-
dárnemu nakladaniu s majetkom nás všetkých a hlavne NIE jeho roz-
predávaniu! Sú príklady z iných slovenských miest, napríklad Žiliny, 
kde sa ukazuje, aký je problém, ak stanicu vlastní súkromník. Keby tú 
našu prievidzskú ovládol, neprídeme len o dopravný uzol ako región, 
ale stali by sme sa vydierateľnými pri dôležitých zmenách, ktoré toto 
mesto potrebuje. 

Prievidza potrebuje efektívne, 
transparentné a hospodárne nakla-
danie s majetkom všetkých z nás. A 
som rád, že tento názor zdieľate aj 
Vy! 

    Prievidzu môžeme zmeniť! ��         

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

PRED ROKOM SME ZACHRÁNILI AUTOBUSOVÚ STANICU!

www.lepsiapd.sk

V parlamentne je návrh, aby mohli 
v školách pôsobiť zdravotníci (leká-
ri, sestry) ako zamestnanci. Aj keď 
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť 
chorým alebo postihnutým žiakom, 
prvotná motivácia bola prezentova-
ná dávnejšie: asistovať pri zvládaní 
covid 19, čo je dnes módnou témou.  

Napr. v USA je bežné, že je súčas-
ťou školy aj zdravotník s vybavenou 
pracovňou, aby mohol realizovať zdra-
votnícke úkony v prípade menej závaž-
ných problémov. Avšak sme v realite 
nášho školstva, kde sa neriešia dlho-
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá-
mery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú 
ich iniciátorov.

Je všeobecne známe, že máme ne-
dostatok zdravotníkov v nemocniciach 
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra-
covné pomery mnohí z nich odchádza-
jú pracovať do zahraničia. Epidémia 
zas vyžmýkala  zdravotníkov tak, že 
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex-
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto 
nedostatku sa môže ešte časť z nich 
presunúť do škôl, kde je menej hektická 
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do 
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zria-
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy 
nemajú ani základný  personál, ktorý 
potrebujú na fungovanie a vzdeláva-
nie. A to nikto nerieši. 

Problémom je aj známa byrokra-
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec 
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať 
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno 
bola akákoľvek prítomnosť zdravotní-
kov v školách povolená iba s vedomím 
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s 
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo 
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže 
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez ve-
domia zákonných zástupcov.

Možnosť zamestnať zdravotníka 
v škole je predčasná, jej cieľom je poli-
tický marketing. Bežný učiteľ, telocvi-
kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú 
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia 
pravidelne prechádzajú bezpečnost-
nými školeniami. Na školách funguje 
zdravotná služba a sú určení zamest-
nanci, ktorí sú zodpovední za zdravot-
nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane 
niečo závažné, tak či tak sa musí volať 
sanitka alebo si po dieťa príde rodič, 
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie 
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a 
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže 
ich schopnosti sú nadštandardné. Za-
žili mnohé situácie, vedia predchádzať 
úrazom, odhalia chorých žiakov, pro-
pagujú prevenciu.

Zdravotník v škole nie je zlý námet. 
Máme tu však nedostatky, ktorým by 
sa mal prednostne venovať priestor,  
pretože práve ony závažne narúšajú 
fungovanie škôl.  

Zdravotník v škole? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Dňa 26.8.2021 sa v kultúrnom dome v obci Rado-
bica uskutočnilo slávnostné stretnutie jubilantov, 
ktorí sa dožili vyššieho veku. Na začiatku stretnutia 
všetkých jubilantov srdečne privítala pani starost-
ka Mgr. Elena Valenteje. Potom nasledoval príhovor 
a poďakovanie jubilantom za všetko, čo pre našu 

obec v uplynulých rokoch urobili. Všetkým popriala do nasledu-
júcich rokov veľa zdravia, šťastia a počas oslavy dobrú náladu.

Svojim programom prispeli k dobrej nálade aj žiačky základnej 
školy, sestry Košovské. Svojim spevom vyčarili úsmev na tvárach 
jubilantov, ktorí ich za to odmenili obrovským potleskom. Poďa-
kovanie patrí aj všetkým, ktoré ich na vystúpenie pripravili.

Po tomto kultúrnom vstupe sa všetci jubilanti podpísali do Pa-
mätnej knihy a dostali upomienkový darček. Popri malom občer-
stvení sa o dobrú náladu postarala aj hudobná skupina „Ama-
deo“ pod vedením Antona Jančicha.

Po ukončení oslavy odchádzali všetci v dobrej nálade a s poci-
tom spokojnosti, že aj v tejto ťažkej a náročnej dobe sa nezabúda 
na zásluhy občanov staršej generácie.

V závere by som sa chcel poďakovať v mene pozvaných jubilan-
tov za prípravu a uskutočnenie tejto akcie všetkým, ktorí sa na 
príprave podieľali pod vedením pani starostky Mgr. Eleny Valen-
teje a Ivety Francovej.

S pozdravom Koloman Brida, Radobica

STRETNUTIE JUBILANTOV V RADOBICI
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Nové modely domácich papúč

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

COVIRIN 90 kapsúl + Magnesium 100tbl 
- vyživový doplnok s obsahom 
polyfenolov/flavonoidov 
- quercetínu, kurkumínu, katechínov 
z extraktu zeleného čaju vrátane 
EGCG, extrak zo sladkého drievka, 
glycyrrhizínu, piperínu, minerálov 
(zinok, selén), vitamínov skupiny B 
(B3, B9, B12) a vitamínov C,D a E 
vo forme kapsúl

BIODERMA zľava -4€ 
na jednotlivé produk� plus 
darček SEBIUM LOTION 50ml

Eucerin Hyaluron-Filler 
nočný krém 50ml 
- vypĺňa hlboké vrásky zvnútra 
pre mladší vzhľad

VITAMIN D TEST 
- samodiagnostický rýchlotest pre stanovenie 

vitamínu D zo vzorky krvi získaného pichnutím do 
prsta

VICHY -4€ zľava na vybrané 
produk� plus darček

Generica 
Koenzym Q10 
30mg 60cps 
- výživový doplnok s 
obsahom koenzýmu 
Q10

6,46€

9,23€

12,97€
17,29€

KLORANE 
šampón s 
chinínom a BIO 
plesnivcom 
alpským 
400ml 
- posilňujúci šampón 
proti vypadávaniu 
vlasov

ArmoLIPID PLUS 30tbl 
- výživový doplnok obsahujúci suchý 
extrakt dráča indického (Berberis arista), 
červenú fermentovanú ryžu, polikonazol, 
kyselinu 
listovú (folát), 
koenzým Q10 
a astaxantín

10,93€
15,62€

Marťánci cucavé 
table� 90 ks 
- od 3 rokov, pre podporu 
zdravia, imuni a vitali, 
vitamíny a minerály s 
komplexom Imunactiv

11,15€
12,19€

26,51€

15,38€

30,76€

12,14€
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Ing. Lianka Konariková.

„Nikdy nezabudneme...“ Y

 Dňa 2.10.2021 si pripomíname 

1. výročie, čo nás navždy opustila 

naša dcéra

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.

  S láskou spomínajú rodičia, manžel s deťmi, sestry s rodinami, 
ostatní príbuzní a známi.
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pán Augustín Košík. 

„Aj po rokoch všade okolo chýba tvoj hlas, 
mal si rád život, my teba a ty nás...

Svoj večný spánok odišiel si spať, no my ťa budeme 
navždy ľúbiť a s láskou na teba spomínať.“

 Dňa 22.9.2021 sme si pripomenuli 

10. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil 

náš otec a brat

  S láskou a úctou spomínajú deti Iveta a Gustáv s rodinami, 
sestra a ostatná smútiaca rodina.
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Miroslavom Kotríkom

Ďakujeme týmto za účasť 
na poslednej rozlúčke dňa 20.9.2021 

s našim bratom

z Opatoviec nad Nitrou, ktorý nás navždy opustil 
13.9.2021 vo veku 66 rokov. 

Zvlášť poďakovanie patrí Obecnému úradu a Farskému úradu v Opatovciach n. Nitrou, 
príbuzným, priateľom a známym.  

Brat Ivan, sestry Jana a Mária s rodinami. 
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Michal Martinec

Dňa 29.9.2021 uplynie rok, 

čo nás opustil náš milovaný syn, 

brat, priateľ a bratranec

z Opatoviec nad Nitrou. 

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

 S láskou spomína smútiaca rodina. 
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„Aj keď sme stratili váš hlas a vašu prítomnosť, 
to, čo sme sa od vás naučili a to, čo ste po sebe 

zanechali v našich srdciach, to nestratíme nikdy.“ 

Dňa 24.9.2021 uplynul 1. smutný rok, 
čo nás navždy opustil náš 

milovaný ocko a starký

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 
Navždy zostanete v našich srdciach. S láskou na vás spomína celá rodina. 

Brigitka Michalovičová.

Viktorko Michalovič z Podhradia

a 30.9. uplynulo 29 rokov, čo nás opustila naša milovaná mamička

pani Auréliou Turociovou, rod. Škrekovou,

„Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začína spomienka...“

 Ďakujeme všetkým príbuzným, 
známym a susedom za kvetinové dary 
a účasť na poslednej rozlúčke s našou 
mamičkou, starou a prastarou mamou

ktorá nás navždy opustila dňa 6.9.2021 vo veku 85 rokov.

  
Smútiaca rodina. 
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pána Martina Bystrianského.

„Čas ubieha a nevráti, čo vzal. 
Len spomienky v srdciach zostávajú.“

 Dňa 2.10.2021 uplynie 25 rokov 

od tragickej smrti

  Spomína rodina. 
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Máš chuť pracovať v stabilnej rodinnej firme 
MAT - obaly, s.r.o,

so zameraním na obchod a výrobu? 

Hľadáme nového kolegu na pozíciu 
hlavná účtovníčka v Handlovej 

Tvojou náplňou práce bude:
• zodpovednosť za správne a úplné vedenie účtovníctva v spoloč-
nosti,
• pravidelná kontrola účtovných dát na dennej báze a následne 
príprava finančných výkazov na mesačnej báze (Súvaha, Výsledovka),
• príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky,
• sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoloč-
nosti,
• spolupracovať a komunikovať s externými partnermi – audit, 
daňový úrad, banky, leasing, štátne úrady, dodávatelia
• spracovanie údajov na repor�, vypracovanie analýz a správ

 

 

 
 

 

 

Pozícií vyhovujú uchádzači
 
so SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa, VŠ II. 

stupňa so zameraním na Ekonómiu.

Prax v odbore min. 3 roky.

Termín nástupu: 09/2021, prípadne ihneď

Nástupný plat (bru�o): 1.500 Eur – 2.000 Eur / mesačne

V prípade záujmu nás kontaktuje 
na e-mail: baloghova@mat-obaly.sk, mobil: 0905 351 459
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Sociálna poisťovňa odporúča klien-
tom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Slu-
žieb s Grid kartou, aby si aktivovali 
nový prístup. 

Grid karty už Sociálna poisťovňa ne-
vydáva a ku koncu roka ukončí ich pou-
žívanie. Všetci klienti sa po novom budú 
prihlasovať pomocou mena, hesla a mo-
bilnej aplikácie alebo s elektronickým 
občianskym preukazom (eID). Nový 
prístup do e-Služieb, ktorý majú klienti 
k dispozícii od júla tohto roka, je rýchly, 
komfortný a najmä bezpečný.

Prechod na nový spôsob prihláse-
nia sa týka zamestnávateľov (pre službu 
Odvádzateľ poistného), SZČO (pre služ-
bu Saldokonto) a fyzických osôb (pre 
službu Individuálny účet poistenca). 
Pre nový prístup do e-Služieb si pou-
žívatelia jednoducho stiahnu jednu z 
aplikácií FreeOTP, Google Authenticator 
alebo Microsoft Authenticator do svojho 
smartfónu (pre Android alebo iOS). Po-
mocou nej si nasnímajú QR kód z e-Slu-
žieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia 
im vygeneruje jedinečný kód, ktorým 
sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom 
prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú 
e-Služby používateľa, aby zadal jedineč-
ný kód z mobilnej aplikácie a potom ho 

presmerujú do prostredia e-Služieb.
Po aktivovaní tohto prihlásenia si 

klient môže spravovať svoj profil sám. 
Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany 
pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak 
ho zabudne. V takýchto prípadoch už 
nebude musieť navštíviť pobočku Soci-
álnej poisťovne, ako to bolo donedávna 
napríklad pri strate Grid karty. Nový prí-
stup predpokladá, že klient využíva je-
dinečnú mailovú adresu, ku ktorej nemá 
prístup iná osoba. Ak tú istú mailovú ad-
resu využíva viacero klientov, upozorní 
ich na to správa v e-Službách.

Aktiváciu nového prihlásenia do 
e-Služieb uľahčí súčasným užívateľom 
s Grid kartou návod, ktorý pre nich So-
ciálna poisťovňa pripravila. Nájdete ho 
na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii 
s názvom Sociálna poisťovňa informuje.

Grid karty budú končiť

» Zdroj: SP

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- 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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

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.

Babie leto ešte nebolo, dúfajme, že aj 
tento rok bude. Niektoré médiá však 
už  zas šíria správy o tom, že na nás 
v zime udrú poriadne mrazy, ale, veď 
poznáte, ako to napokon bude. V kaž-
dom prípade, vždy sú práce, ktoré sa 
oplatí urobiť včas.

Toto platí aj pre rodinné aj pre byto-
vé domy. Treba zabezpečiť odvod ďaž-
ďovej vody. Vyjsť na strechu a pozrieť 
sa, či vpuste nie sú upchaté lístím a 
inými naviatymi nečistotami. Odkva-
pové rýny na rodinných domoch treba 
vyčistiť, najmä pod staršími strechami 
bývajú často zanesené aj zvetranými 
čiastkami krytiny. Neraz sa nájde telíč-
ko uhynutého vtáka.

Na pozemku začíname mať starosti 
s padajúcim lístím, čo s tým orecho-
vým, sme písali minule. Nie vždy je 
nevyhnutné všetko lístie z ovocnýžch 
stromov odložiť na kompost. Ak máme 
vzdušné vrecia, v ktorých lístie nebude 
hniť (dajú sa kúpiť), natlačme ich nie-
koľko vyslovene usušenými listami. 
Neskôr v zime, ak naozaj udrú veľké 
mrazy, môžeme tieto vrecia použiť na-
príklad na tepelnú izoláciu vodovod-
ných či kanalizačných šácht, ale aj pod-
zemnej časti chúlostivejších rastlín.

A ak niekde v kúte pozemku uro-
bíme hromádku lístia, určite urobíme 
radosť ježkom.

Je najvyšší čas na prípravu pali-
vového dreva, ak ho ešte púoužívate. 

Našťastie dnes už dostať vynikajúcich 
pomocníkov v podobe píl, štiepacích 
strojov.

Pomaly ukončíme väčšie rekon-
štrukčné práce v bytoch, najmä stier-
kovanie a bielenie, dni s chladom a 
rastúcim vlhkom nie sú najvhodnejšie 
na takéto činnosti.

Častejšie budeme svietiť, prípad-
ne používať elektrické ohrievače. Je 
dobré nájsť si nejakú hodinku, vypnúť 
poistky a skontrolovať pevnosť spojov 
v elektrických zásuvkách. Najmä, ak 
máme v stenách ešte „starý hliník“. Ak 
používate bakelitové či plastové objím-
ky na žiarovky, nedávajte do nich tie 
s výkonom vyšším ako 60 watov. Od 
stovky vyššie už sú nevyhnuté porce-
lánové objímky. Alebo investujte do 
úspornejších druhov svietidiel. Nákla-
dy na takú výmenu sa vám pri rastú-
cich cenách energií určite rýchlo vrátia.

Pokračujeme v prípravách na zimu

» Ivan Brožík

E-mail: pellerova@regionpress.sk

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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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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Sme uprostred jablčnej sezóny. Jabl-
ká sú svojim pozitívnym vplyvom 
na organizmus doslova pokladom v 
našej strave.

Jeden z takmer zabudnutých recep-
tov starých mám a mimoriadne zdravá 
a chutná lahôdka sú pečené jabĺčka. 
Tento recept má veľkú výhodu v tom, že 
sa nedá pokaziť a ľahko ho zvládnu pod 
„bezpečnostným“ dozorom rodičov aj 
deti.

Potrebujete jablká, maslo, kryštá-
lový cukor, škoricu (práškovú) a pár 
kvapiek citróna. Na pečiaci plech dáte 
papier na pečenie. Jablká roztštvrtíte, 
zbavíte jadrovníkov, kto môže, pokojne 
ich ani okrajovať nemusí. Šupka je bo-
hatým zdrojom vlákniny a všetkého naj-
cennejšieho, čo jablko obsahuje.

Očistené a nakrájané jablká rozlo-
žíte na pečiaci papier, poprášite kryštá-
lovým cukrom (podľa kyslosti ovocia), 
škoricou a navrch dáte štipky masla. Šup 
do trúby piecť, kým jablká nezhnednú. 
Môžu byť na nich aj doslova „opálené“ 
špičky.

Keď vychladnú, chudobnejšia a ľu-
dovejšia verzia receptu hovorí – dať do 
misiek, pokvapkať citrónom a už si len 
pochutnávať. V slávnostnejšej verzii toh-

to zákusku máte ešte kúsok práce. Upe-
čené jablká popučíte alebo rozmixujete 
na pyré. Opäť do misiek a navrch ešte 
dáte nesladenú šľahačku. To už je naozaj 
neskutočná dobrota. Vychladené jablč-
né pyré je úžasne dobré. A to, že je zdra-
vé, je asi naozaj zbytočné pripomínať.

Ozaj, keď už o tých starých mamách. 
Mnohé z nich napríklad jablká očistili, 
nastrúhali, sterilizovali do pohárov a 
celú zimu mali dať čo na množstvo dru-
hov výborných domácich koláčov. Z naj-
rôznejších ciest, no vždy chutných. To, 
že zavarený jablkový kompót je tiež jed-
na zo zimných lahôdok, asi viete. Možno 
však už nie to, že jablko možno použiť aj 
na zahustenie akejkoľvek omáčky pod 
mäso. A napokon, keď už naozaj nič iné 
v gastrozmysle, jablká sú asi tou najkraj-
šou dekoráciou v našich domovoch.

Najjednoduchší zákusok na svete

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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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  15.10.
Lehota p. Vtáčnikom  30.9. a 15.10.
Lazany: 15.10.
Kľačno, pri cintoríne: 15.10.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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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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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V rámci Európskeho týždňa mobility spustila spoločnosť 
Bolt od pondelka 20. septembra 2021 pilotnú prevádzku 
elektrických kolobežiek v meste Prievidza.

V pilotnej prevádzke 9 centov za minútu
V rámci podpory spustenia služby bude v pilotnej prevádzke 
minútová sadzba za jazdu stanovená na 9 centov. Priemerná 
desaťminútová jazda tak vyjde na necelé euro. Bežné poplat-
ky za požičanie kolobežky sú 50 eurocentov za odomknutie a 
10 eurocentov za každú minútu jazdy. Za celodenné požiča-
nie kolobežky sa účtuje 25 eur.

Na používanie služby potrebuje používateľ mobilnú aplikáciu 
Bolt, ktorú si stiahne z Google Play (pre OS Android) alebo 
App Store (pre iOS) a mať v aplikácii pridanú platobnú kartu. 
Požadovaný vek na používanie elektrickej kolobežky je mini-
málne 18 rokov.

Po jazde je dôležité správne zaparkovať
V aplikácii si môže používateľ na mape zobraziť všetky do-
stupné kolobežky. Je tiež možné si rezervovať kolobežku na 
tri minúty. Pre odomknutie je potrebné naskenovať QR kód 
na riadidlách, ak nejde naskenovať, používateľ môže použiť 
číselný kód, ktorý sa nachádza pod ním.

Po ukončení jazdy používateľ kolobežku vhodne zaparkuje – 
ideálne pri cyklostojane, prípadne rovnobežne s cestou tak, 
aby kolobežka neblokovala chodník. Následne kolobežku 

odfotí a jazdu v aplikácii ukončí. Čiastka za požičanie mu je 
strhnutá z platobnej karty.

Kontaktný e-mail pre obyvateľov a používateľov je slova-
kia-kolobezky@bolt.eu. Nesprávne zaparkovanú kolobežku 
je tiež možné nahlásiť cez online formulár alebo aplikáciu.

Dostupný aj mód začiatočníka
„Elektrické kolobežky rozšíria možnosti dopravy v meste. Sa-
mozrejme je ale dôležité naučiť sa ich správne používať, jaz-
diť na nich bezpečne pri dodržaní všetkých pravidiel a správ-
ne ich parkovať. Verím, že to aj Prievidžania rýchlo zvládnu,“ 
hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. 
„Zároveň všetkým, ktorí s kolobežkami nemajú skúsenosti, 
odporúčam aktiváciu módu začiatočníka, ktorý limituje ma-
ximálnu rýchlosť na 15 kilometrov za hodinu. Táto možnosť je 
k dispozícii pri potvrdení oboznámenia sa s bezpečnostnými 
pokynmi pred jazdou,“ dodáva.

V Prievidzi budú od úvodu pilotnej prevádzky nastavené lo-
kality, v ktorých bude rýchlosť obmedzená na 10 kilometrov 
za hodinu. V centre Prievidze bude takéto obmedzenie na-
príklad na Námestí slobody, Námestí piaristov a Pribinovom 
námestí, na sídlisku Zapotôčky v okolí Kostola sv. Terézie z 
Lisieux a na bývalom trhovisku medzi ulicami J. M. Hurbana 
a I. Bukovčana a na sídlisku Píly na Námestí J. C. Hronského. 
V mestskom parku je nastavená zóna, v ktorej nebude možné 
ukončiť jazdu a zaparkovať kolobežku.

Do Prievidze prichádzajú elektrické kolobežky Bolt
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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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PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:

������������������ 
(od 880 €/mesiac)

��������������� 
(od 920 €/mesiac)

����������������������
(od 1.350 €/mesiac)

�����������������
(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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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 ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 


