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6.12.2022 o 16.00 h.
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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, 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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (40.150 domácností)

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti

€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38.
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SOŠ Handlová ponúka NA PRENÁJOM
NEBYTOVÉ PRIESTORY v Handlovej

o výmere 2x20m2, 1x39m2, 1x170m2, 1x18m2.

Košovská 11B, Prievidza

13
 12

2 
00

18

statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. DR005/2022
Dátum dražby: 20.12.2022 o 13:00 hod. - Druhé kolo dražby

Najnižšie podanie 66.700,- EUR. Dražobná zábezpeka 5.000,- EUR

Miesto konania dražby: 
 Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, 911 01 Trenčín
 JUDr. Denisa Adamkovičová - notár.
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre k. ú. Prievidza, obec Prievi-
dza, okres: Prievidza, zapísané na LV č. 6981, a to: byt č. 19, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vchod č. 17 
v bytovom dome súp. č. 10041 postavenom na pozemku parcely registra ,,C“ evidovanej na katastrál-
nej mape, parc. č. 2058 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 
na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 55/2216 na pozemku parcely registra 
,,C“ parcelné číslo 2058 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 657 m�.

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt: 0905 476 407, 0948 670 881
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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ROZVOZ

NEMECKÉ UHOĽNÉ BRIKETY

                  ČESKÉ UHLIE
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

byty • domy • administr. budovy • fasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 216
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VRÁŤME DO ZÁHRAD HMYZ
Združenie Informačných a poradenských centier v 
SR sa tento rok venuje aj téme environmentálnej 
výchovy. Výsledkom je zaujímavá publikácia plná 
informácií o užitočnosti hmyzu na našej planéte. 
Projekt "Vráťme do záhrad hmyz" bol podporený v 
rámci grantového environmentálneho programu 
Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa 
TSK. Inšpiráciou a námetom boli pre nás mladí 
ľudia z neformálnej skupiny ESC. Umožnili nám 
pracovať s výsledkami ich projektu, poukazujúcimi 
na potrebu realizovať aktivity vedúce k záchrane 
biodiverzity. Publikácia je písaná jednoduchým 
jazykom, môže slúžiť ako inšpirácia – pomôcka k 
hodinám environmentálnej výchovy, prírodovedy, 
biológie, ale aj techniky. Súčasťou sú návody na 
stavbu hmyzodomov s podrobným popisom a 
fotonávodom. Veselé obrázky dopĺňa maľovanka 
chrobáčikov.

Publikáciu nájdete aj na https://lnk.sk/ouwt

Tento materiál bol vydaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt bol podporený v rámci grantového 

environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.
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OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0948 394 033

Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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ZA 0,50 €/KG!
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bituflex.sk
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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10mm - 15EUR  12mm - už za 16EUR

skladom všetký hrúbky

auto-moto/iné 2
»Čz – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hody, 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, 0949 371 361
»Kúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný, 0949 350 195
»Kúpim Simson, Pioniera, 
Babetu, Stelu aj diely, 0949 
505 827

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
»Odkúpim mince bankovky 
veci zo striebra kroje aj čas-
ti obrazy vyznamenanie a 
iné, 0903 868 361
»Kúpim dychové nástroje, 
heligónku, akordeón, hus-
le, 0915 876 860
»Kúpim staré bankovky, 
strieborné mince a mecha-
nické hodinky, 0905 767 
777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»Kúpim nepoužité vrtáky 
z ČSSR, stopka valcová aj 
kužeľová, závitníky. Väčšie 
množstvo, 0951 624 900

zoznamka 16
»Slobodný, bezdetný, 53r, 
VS, pracujúci, zdravý, fin. 
zabezpečený, s vlastným 
bytom, sympatický hľadá 
úprimnú nefajčiarku pre 
rodinný život. E-mail: cita-
tel22@pobox.sk, 0902 521 
792

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad: RP PD 12 Predám 
kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie 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 operátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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-7NA KOMPLET

tel. 0915 475 850

0949 898 042

REALIZ
ÁCIA

KANALIZA
ČNÝCH

PRÍPOJ
OK

REALIZ
ÁCIA

KANALIZA
ČNÝCH

PRÍPOJ
OK

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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+ kľučka 

od 10€/ks

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
, ´

´

Laminátové podlah  Vinylové podlahy 
Koberc Záclon Záv  Tapety

7,99€ 4,79€

7,99€
kus

12,99€

145€

210€

Laminátové 
podlahy

Metrážne
koberce

Kusové
koberce PVC

Interiérové
dvere - set 
vr. zárubne

Sofia bezpečnostné
dvere komplet 
= dvere + zárubňa + kľučka

Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

Kuchynské

linky a

vstavané 

skrine

na mieru.

489€
+ montáž od 169€

DIEGO
špecialista
na dvere
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"Bol si svetlo môjho života, 
po tvojom odchode v mojom srdci nastala tma. 

Napriek tomu vidím svetlo na konci tunela."

Dňa 2. decembra 2022
si pripomíname 1. smutné výročie,

kedy nás navždy opustil náš milovaný
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vo veku 42 rokov z Handlovej.

pán Jozef Kaplán

S láskou spomína Štefan a celá rodina Betyárová.

Dňa 23.11.2022 
sme si pripomenuli 1. smutné výročie, 

čo nás navždy opustil
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z Kanianky.

pán Štefan Hujo

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

S láskou spomína smútiaca rodina.

Počet ochorení na cukrovku v súčas-
nosti stúpa. Diabetes mellitus – ozna-
čovaný ako cukrovka, je chronické 
ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hla-
diny cukru v krvi, hyperglykémiou.

Neliečená cukrovka spôsobuje 
dlhodobo zvýšené hodnoty krvného 
cukru, v dôsledku čoho dochádza k 
poškodeniu ciev. Zatiaľ čo postihnutie 
malých ciev sa prejavuje najmä zhor-
šením zraku, poškodením funkcie ob-
ličiek a nervov, postihnutím veľkých 
ciev dochádza k nedokrveniu konča-
tín, srdca a mozgu. „Rozvoju cukrovky 
2. typu je možné zabrániť prostredníc-
tvom zdravého životného štýlu, to zna-
mená dodržiavaním princípov zdravej 
výživy, aktívneho životného štýlu a 
udržiavaním optimálnej telesnej hmot-
nosti. Tiež je dôležité udržať si v norme 
krvný tlak a cholesterol,“ približuje 
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ 
SR) na sociálnej sieti. Toto odporúčanie 
platí nielen pre ľudí so zvýšeným rizi-
kom diabetu, ale najmä pre tých, ktorí 
už trpia predstupňom diabetu, takzva-
ným prediabetom.

Pomôžu aj poradne zdravia
„Ak chcete konzultovať vhodný 

postup, ako predchádzať cukrovke 2. 
typu, neváhajte sa obrátiť na svojho 
lekára alebo na poradne zdravia na 
regionálnych úradoch verejného zdra-
votníctva. Odborníci z poradní zdravia 
vám v rámci vyšetrení na cukrovku 
bezplatne pomôžu zistiť z kvapky krvi 
hladinu glukózy a u rizikových osôb 
môžu analyzovať glykovaný hemoglo-
bín, upraviť jedálniček a pohybovú ak-
tivitu v rámci špecializovaného pora-
denstva, upraviť celkovo životosprávu 
a BMI,“ uvádza ÚVZ SR.

Zoznam poradní zdravia podľa 
regiónov nájdete tu: https://bit.ly/po-
radne-zdravia

Pozor na cukrovku

» ren
zdroj foto Photo Mix pixabay

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

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. 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019

13
 12

2 
04

89



PD22-47_strana- 8

 zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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Nedočkavosť a úprimná radosť. Aj takto 
sa dá opísať atmosféra blížiacich sa dní 
z pohľadu najmenších. Čoskoro si začnú 
čistiť čižmičky, aby v nich našli sladké 
prekvapenie. Pomaly sa totiž blíži deň 
sv. Mikuláša. Ten je pre nich jedným z 
najobľúbenejších dní v roku.
Tento rok môžete opäť zakývať Mikulášovi 
a jeho veselým pomocníkom, ktorí budú 
prechádzať mestom na Mikulášskom vláči-

ku. Veríme, že sa nám podarí vyčarovať 
prekvapenie a radosť v detských očiach.
Mikulášsky sprievod mestom Prievidza sa 
uskutoční v nedeľu 4. decembra 2022. 
Začíname o 15.30 hod. na ulici M. R. Štefá-
nika. Pokračujeme: B. Björnsona → Bojnic-
ká cesta → Za depom → Rad L. N. Tolstého 
→ Ľ. Ondrejova → Mliekarenská → Nedo-
žerská Malonecpalská → Veľkonecpalská 
→ Snežienková → Clementisa → Novácke-

ho Mariánska → Námestie slobody, kde 
Mikuláš spolu s anjelikmi rozsvietia 
vianočný stromček a rozdajú deťom 
sladkosti. 

Aktuálnu polohu vláčika môžete sledovať v 
udalosti podujatia na Facebooku Kultúrne-
ho a  spoločenského strediska Prievidza 
www.facebook.com/KASS.PD.

Mikulášsky sprievod mestom Prievidza

Po dvojročnej pandemickej prestáv-
ke budú Vianočné trhy v Prievidzi v 
roku 2022 opäť plnom rozsahu.
Trhy budú umiestnené v centre mesta 
na Námestí slobody a hlavným sorti-
mentom budú vianočné punče, občer-
stvenie, ako aj vianočné dekorácie a 
sortiment súvisiaci s Vianocami. Podu-
jatie sa bude konať od 13. do 23. 
decembra 2022. 
Súčasťou vianočnej atmosféry je aj 
vianočný drevený betlehem, umiest-
nený na Námestí piaristov, a živé 
stromčeky ozdobené žiakmi prievi-
dzských základných škôl. Po Baníc-
kom jarmoku budeme aj počas tohto 
podujatia pokračovať v ekologickej 
podpore – punč sa bude predávať vo 
vratných pohároch s prievidzským 
vianočným motívom. Cieľom tejto 
aktivity je znižovať množstvo komunál-
neho odpadu a šetriť tak životné 
prostredie.

Vianočné trhy v Prievidzi

Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta Hovorca mesta. Požadované kvalifikačné 
predpoklady a iné kritéria a požiadavky nájdete na www.priev-
idza.sk. 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výbero-
vé konanie hovorca - neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne 
najneskôr do 9.12.2022.

Mesto Prievidza hľadá hovorcu mesta

13. - 23.12.

2022



PD22-47_strana-12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

9
9
-1
9
4

PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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