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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK

T: 0908 13 11 99

131200042
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Viac informácií
NA STRANE č.

9

46-0003

od 2.3. 2020

SLUŽBY

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

T: 0915 118 163

PENIAZE SPÄŤ

721200017

Murárske práce

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721200028

PALIVOVÉ DREVO

izolácie plochých striech

0905 807 194

Z

Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

Chcete

AŽ 160 EUR SPÄŤ
40 AŽ
40 160 EUR SPÄŤ
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K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.

1

721200037

www.plochastrecha.eu
sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008
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zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

KO
A Ö IN
N

MOTOR
VERTO
IN

VÝ

N

A CELÝ

redakčné slovo / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Plavba za horizont

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

Lekáreň PRI NEMOCNICI

je len jedno z dobrých rozhodnutí
v nemocnici v Bojniciach.

Predstavte si, že nemocnica v Bojniciach nemala vlastnú lekáreň.
Dnes je táto absurdita minulosťou. Od nástupu poslancov iniciatívy
Jasná Voľba do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa
snažíme presadzovať viaceré zásadné zmeny v zdravotníctve okresu
Prievidza. Rozhodnutie ktoré považujeme za veľmi pozitívne a pre nemocnicu potrebné je zriadenie vlastnej nemocničnej lekárne. Nová lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, ako aj individuálnu prípravu liekov. Som presvedčený, že toto rozhodnutie bude mať
pozitívny dopad aj na ekonomiku samotnej nemocnice.
S poslaneckými kolegami z krajského zastupiteľstva sa nám pre nemocnicu podarilo dosiahnuť oveľa viac.
Zvolanie monotematického Zastupiteľstva TSK k zdravotníctvu a vytvorenie diskusie o potrebe ozdravných plánov v nemocnici. Predkladať
pravidelný „odpočet“ ozdravného plánu nemocnice v zastupiteľstve TSK.
Zrušenie zmluvy na predražené právne služby.
Prijatie uznesenia o zrušení manažérskych zmlúv.
Schválenie zásadného uznesenia, ktorým sme zaviazali ponechať
nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bez možnosti úplnej alebo
čiastočnej privatizácie.
Zamedziť zámer prenechať nemocničné SVALZ-ové pracoviská do nájmu súkromnej spoločnosti.
Aj v roku 2020 budeme naďalej spolu
s mojimi kolegami z iniciatívy poslancov
Jasná voľba sledovať a dohliadať, aby
sa zdravotníctvo v našom kraji posúvalo
tými správnymi krokmi a najmä aby to
pocítili všetci obyvatelia nášho kraja.

štiepaný buk - odrezky dub

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131200003

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať
za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie
v nemocnici Bojnice na oddelení ODCH pani primárke
MUDr. Staňákovej Monike, na Internom oddelení
pani MUDr. Gabriele Šnirc-Ravingerovej
a na Chirurgickom oddelení pánovi primárovi
MUDr.Velickému Romanovi a celému personálu,
ktorý sa o mňa príkladne a vzorne staral.

131200010

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

131200034

0910 598 927

131200020

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

Ďakuje pacient Peter Jankovič.

Východné Slovensko

13 120 0109

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Redakcia:

služby, domácnosť, krása

721200047
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13 120 0106

prievidzsko

SALÓN KRÁSY a ZDRAVIA
Handlová

SOLÁRIUM, INFRASAUNA,
BIOPEDIKÚRA,
DETOXIKAČNÁ VANIČKA
Športová 40 (nad Billou),
0915 099 747

L-Glamour s.r.o.

Otváracie hod.

*
131200043

Využite ceny 2019

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

do vypredania zásob

13 120 0051

Po-Pia 10:00 - 17:00 hod.,
So
8:00 - 11:00 hod.

KOLIBA U DRAGA Nováky
rodinné/firemné posedenia, oslavy, kary
tradičné slovenské jedlá
obedné menu

Otvorené 7 dní v týždni
od 10:00 - 22:00 hod.

47-029

13 120 0052

Šimonovská 546/1 Nováky
0905 100 162
drago@drago.sk
www.koliba.drago.sk
: kolibaudraga

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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721200005

Partner
Wüstenrot

3

právnik radí / zamestnanie, služby

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka

01 AUTO-MOTO 1/ predaj
auto-moto/predaj
» Predám Škodu Felíciu prerobená aj na plyn kontakt T:
0948 608 403
» Predám Škodu Octavia
1,9 v zachovalom stave SDI
50kW,246 000 km, spoľahlivé
so super spotrebou kombinovaná 4-5 l/100 km,ﬁnančne
nenáročná údržba, po výmene
brzdových kotúčov,platničiek,
strmeňov,pneumatiky zimné +
letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ ,T: 0908 595 145

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ T: 0908
205 521
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
» Predám 2-izb.byt v Novákoch, nutná rekonštrukcia,
kontakt. T: 0903 273 622
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu 1.izbu zariadenú za 200 E€/mes. osoba
aj s energ. T: 0944 589 022
05 DOMY /5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám lacno novú čističku
vzduchu. T: 0948 113 183
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A 11ŠPORT
hobby
a šport
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim motocykel Stela aj
nepojazdný ale kompletný. T:
0915 418 014
» Hľadám pani na opateru
otca cez víkend. Plat 6€/hodina. Volajte : 0905 478 249
» Hľadám opatrovateľku pre
80 ročného otca v Lehote pod
Vtáčnikom. Viac info na tel.
0905152275
» Kúpim VZDUCHOVKU VZ-35,47
(opakovačka na guličky) T:
0910 419 469
» Kúpim jelenie ,danielie parohy a trofeje T: 0904 134 080
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu 15
» Hľadám si prácu na upratovanie. Som na dôchodku. T:
0908 325 998

Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

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.

Kúpele Bojnice, a.s.

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

Spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.
prijme do zamestnania pracovníkov
na pozíciu kuchár/kuchárka.
Dvojzmenná prevádzka.
Platové podmienky: základná mzda
700€/mesiac + 20% prémie
Príplatky za soboty, nedele a sviatky.
Bližšie informácie na t.č. 046/5116107,
e-mail:pam@kupele-bojnice.sk

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov
Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ﬁnančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA

zoznamka
16
16 ZOZNAMKA
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13 120 0113

Občianska
riadková
inzercia

66-0023

4

zamestnanie, služby, domácnosť

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

5

131200054

prievidzsko

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej ﬁrme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí

M. R. Štefánika 38, Prievidza

Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #

801200035

13 120 0107

131200035

131200036

(Staré sídlisko)

131200012

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

10.3.2020 o 16.00 h.

Kvalita na prvom mieste.
PEKAR.COEX@gmail.com

Tel: 0904 315 532
%8'29$2'52=92SRVFKRGLH
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

%8'29$$*52352'8.7DV
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NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

131200006

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

www.princestav.sk
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
'20<1$.ĹÔÿ
 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV
13 120 0112

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

131200100

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu

13 120 0081

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou
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Pŕhľava dvojdomá
Dňa 20. 2. 2020 už uplynul rok,
keď nás navždy opustila

pani Mária Lacková

721200059

z Jalovca, vo veku 96 rokov.
S láskou spomínajú dcéra Božena,
vnúčence Claudika, Ľuboš, Ľubko a neter Ľudmila s rodinami.

„Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši.“

Dňa 28. 2. 2020 si pripomíname
4. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama,
starká a prastarká
pani Mária Šovčíková
z Lazian.
S láskou spomína smútiaca rodina.

» red

721200048

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 2. marca 2020 bude tomu už rok,
čo od nás navždy odišla vo veku
nedožitých 93 rokov naša milá mama,
stará mama a babka
pani Emília Kubová
z Poluvsia.
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Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

131200009

Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.

prievidzsko
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Upozornenie na WWW.HUGLO.SK
Slovenská obchodná inšpekcia často
varuje občanov pred nekalými obchodnými praktikami, nekvalitou či
závažným ohrozením zdravia tovarmi, ktoré sú u nás k dispozícii.

teľské subjekty so sídlom na území SR.
V prípade spotrebiteľského problému
s podnikateľským subjektom z iného
členského štátu EÚ majú spotrebitelia
možnosť obrátiť sa na:

Slovenská obchodná inšpekcia
zaznamenala koncom roka 2019 a
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast
podaní proti internetovému obchodu
www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z
priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise
House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.

Európske spotrebiteľské centrum
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava,
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci
jej kompetencií zameraná na podnika-

47-012

» Zdroj: SOI

33-0027

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie
akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a
realizácii platby, s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú.

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov
spotrebiteľov s poukazom na to, že
Slovenská obchodná inšpekcia nie je
oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia
produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.
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PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
 www.diego-slovakia.sk

7\^ÄZIKQILWJI"8ZIKW^VÌLVQ"  ;WJW\I"  6MLMüI"ZATVORENÉ

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66V¼
SUY¿PUHJLRQ£OQ\PP«GLRPNWRU«
QD ]£NODGH ]POXY\ V 8369$5
]DEH]SHÏLD SUH VYRMLFK LQ]HUHQWRY
VSOQHQLH YģHREHFQ¿FK ]£NRQQ¿FK
SRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Simona Pellerová 0905 719 148
Anna Svítková 0915 780 751
prievidzsko@regionpress.sk
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

Uistite sa však na obale alebo príbalovom letáku, že neobsahujú veľké
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni.
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru.
Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užívajú niektoré tablety na liečbu cukrovky.
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto
každú zmenu terapie a úpravu liečby
je vhodné konzultovať s diabetológom.
Ak užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Metformin, Stadamet, Metformin) na liečbu
cukrovky , počas infekčného ochorenia
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.
Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčkou, pi ktorej sa človek potí, stráca tekutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné dopĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najlepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vypite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na
porovnanie cukor má glykemický index
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
liečbu.
Dôležité je chrípku „neprechádzať“. Umožnite si
oddych v posteli minimálne 24-48 hodín, najlepšie
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
príznakov.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

47-047

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.
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Hokejbal a florbal
Mám rád hokejbal a florbal. Hrával
som tieto športy a mám na ne krásne spomienky. Hokejbal sme hrávali s deťmi a moja Lucka sa tam
naučila základy toho, čo potom
uplatnila v reprezentácii florbalu.

INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA

7

3,70 € / ks

0905 719 148
0915 780 751

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

29. februára 1920

80120 0012

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

75-28

46-0192

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí.
Niečo podobné som zažíval, keď naše
dievčatá reprezentovali Slovensko
na majstrovstvách sveta vo florbale.
Lucka mi rozprávala aká fantastická
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno
Kedysi sme mali v Bratislave sláv- a so srdcom.
Niektorí oligarchovia sa dajú
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali nájsť podľa športových klubov, ďalbratia Šťastní aj Václav Nedomanský, ší podľa nemovitostí, jácht a iného
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po- luxusu. Každý z nich odčerpáva pehárov a Slovan bol základom repre- niaze z nejakého rezortu - niekto z
zentácie, keď sme sa stali majstrami energetiky, ďalší z dopravy, stavebEurópy. Hokejový aj futbalový Slovan níctva, informatiky, školstva, poľnokúpili dvaja oligarchovia svojim sy- hospodárstva alebo obrany. Ich mená
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba pozná každý na Slovensku. Dokážu
Slovenska. S pomocou štátu si posta- ich noví politici odstrihnúť od týchto
vili predražené štadióny aj kadečo zlodejstiev?
Dúfam, že od marca bude Sloveniné. Aký štát, taký biznis.
Pozeral som sa pred časom na sko viac hokejbalové
hokejbalové finále majstrovstiev a florbalové, ako
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. hokejové a futbaloBol to pre mňa krajší zážitok, ako vé. Viac slušné ako
majstrovstvá vo futbale alebo v ho- s k o r u mp o v a n é .
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a Slovensko, kde sa
zobrali si dovolenky zabávali celú bude hrať so srdkošickú arénu. Spievali hymnu tak, com a fér.
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj
za svojho bývalého trénera, Dušana
Danka, ktorý už nie je medzi nami.
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský básnik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

4. marca 1915

PD20-09 strana-

10

interiér

prievidzsko

11

interiér - exteriér - dekorácie

PODLAHY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

od 108€

aj so zárubňou a

OKNÁ A DVERE
JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00
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kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

11

13 120 0110

DEŇ A NOC

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

zdravie

12
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VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85_0117
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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