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PRIEVIDZSKO
Týždenne do 41 340 domácností

E+G STAV s.r.o.

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

   
  
 

131200054

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

13 120 0346

0905 402 526

131200012

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.
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32-0111

EXTRA

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

13 120 0444

T:0948 975 710

BEZKONKURENČNÁ CENA!
131200003

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

KROVSTAV - Marian PÁLEŠ
pokrývačské práce
montáž krovov, altánkov
s dodaním materiálu a reziva
T: 0911 454 827

13 120 0400
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PRIEVIDZSKO Plošné testovanie

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

EXTRA

Mobilná
PEDIKÚRA

131200007

Chcete

hurtis@advokathurtis.sk

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi
otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne:
od 12.11. – do 15.12.2020
Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

v bezpečí Vášho domova
Telefón: 0905

296 592

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)

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

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

131200009

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

Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
7221200008

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

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

721200010

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

13 120 0430

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.

Košovská 11B, Prievidza

131200010

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

72 120 0176

Redakcia:

Stredné Slovensko

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

Východné Slovensko

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

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí
MQORNGVFXGTG\ÁTWDċC€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk
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52-0003-139

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

13 120 0061

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

domácnosť, služby, auto-moto

prievidzsko
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PALIVOVÉ DREVO

721200090

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

0948 468 858

0915 987 566

Výročia a udalosti
The Beatles udelila anglická kráľovná Alžbeta II. rad MBE za zásluhy o anglický export

721200181

26. október 1965

NAŠU PREDAJŇU NÁJDETE
na sídl. sever, clementisa 6, prievidza
0911 700 600 https://elektropavlicek.sk/

SME VAŠI ELEKTROŠPECIALISTI
NÁJDETE NÁS AJ ONLINE
https://elektropavlicek.sk/
Partner
Wüstenrot

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
• OBKLADY • DLAŽBY • OMIETKY
• SADROKARTÓN • MALIARSKE
PRÁCE • POKLADANIE PLÁVAJÚCEJ
PODLAHY • ZATEPĽOVANIE
ROD. DOMOV • atď.

PENIAZE SPÄŤ
set práčka + sušička od 868,00€*

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV

SÉRIA
NOVÁ DITION
E
BLACK

RUK A

UKA N

ÁR
Z

RUK A
ZÁ

ROKOV

&1m+8160

RTOR
VE

10
5

T: 0907 529 743

KO
A Ö IN
N

MOTOR
VERTO
IN

ROBOK

5
ROKOV

A

R

A CELÝ

VÝ

N

ZÁ

*cena po uplatnení akcie cashback

13 120 0446

721200005

Kúpte si sušičku alebo
zostavu práčky a sušičky
AEG a získajte

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

40 AŽ 150 EUR SPÄŤ
PD20-43 strana-
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(Staré sídlisko)

131200036

M. R. Štefánika 38, Prievidza
721200045

Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO. V okrese Prievidza.

Kontaktuj nás:
Telefonicky: 54 857 78, 0911 700 600
Mailom: info@epavlicek.sk
www.elektropavlicek.sk

4

služby, zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj

06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž
na Riečnej ul. 50€. 0905
738 750
08 STAVBA
stavba
8

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ
ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

IHNEĎ PRIJMEME

STOLÁRA

plat 1.000€ brutto/mesačne
Miesto výkonu práce PRIEVIDZA

Kontakt 0910 454 044
twinyxpd@gmail.com

13 120 0449

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

OPERÁTOR VÝROBY

TTT HLKPQORHQBO PH

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

Pracuj v Hradci Králové

85-0692

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám 2-izbový byt v
Prievidzi na 1.posch. v centre mesta. Cena dohodou.
RK nevolať. T.č. 0940 961
144

131200156

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim staré auto, motorku, babetu, diely, doklady.
T: 0940 100 473

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
12 DEŤOM
deťom
12

13 120 0439

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Kúpim Heligónku, môže
byť aj poškodená. T: 0903
317 515
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Predám rotačnú stolársku brúsku. Cena 70€.
Rýchle Jednanie=zľava a
trojčelusťové sklučovadlo
so špatnými čelusťami
100mm .Značka Top cena
70€ T: 0949 868 093
» Kúpim staré veci z povaly,
stodoly, humna, pajty,garáže, pozostalosti. T: 0940
100 473
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15

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

SLUŽBY

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Upratovanie a
úprava hrobov
v Seredi a okolí
0918 819 812

47-029

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 operátora 4ka.

PD20-43 strana-
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36-0126

Chcete si
podať inzerát?

68-54

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

domácnosť, služby, kultúra

prievidzsko
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štiepaný buk - odrezky dub

131200442

13 120 0404

0910 598 927

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

5,99

Objednajte si
z bezpečia domova.

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

VÝPREDAJ ZOSTATKOVÝCH PODLÁH
OD 99 CENTOV ZA m

VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
DVERÍ OD 10€/KS

131200016

131200008

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

V projekte na vykurovanie mesta Prievidza,
ktorý sme ako spoločnosť Pth, a.s. predstavili, počítame s využitím inovácií. Jednou
z nich je využitie banských vôd, ktoré obsahujú dostatočné množstvo energie. Zamieňanie banských vôd s vodou v Kúpeľoch
Bojnice je mylná predstava.
V našom projekte sme filozofiu výroby tepla
postavili hlavne na obnoviteľných zdrojoch
energie. Jedným zo zdrojov s ktorého využívaním má akcionár Pth, a.s. skúsenosti je
energia vytekajúcich banských vôd z areálu
bývalej Bane Cigeľ. Teplú banskú vodu už
celé roky využíva napr. v rybnom hospodárstve v Handlovej. Odobratie tepla z tejto
vody má dve hlavné výhody. Ide o obnoviteľný zdroj a je zadarmo.
Banská voda nie je voda termálna
Pri predstavení nášho projektu sme sa stretli
s argumentom, že využívanie banskej vody
predstavuje hazard s budúcnosťou Kúpeľov
Bojnice. Uvedené tvrdenie je nedorozumenie vyplývajúce z nesprávneho pochopenia
problematiky. Nami predstavený projekt počíta so zachytávaním a využívaním tepelnej
energie z vody, ktorá už dlhé roky vyteká
z bane v obci Cigeľ, nie z geotermálnych vrtov. Energia teplej banskej vody sa tvorí cca
dva až tri týždne, od pádu zrážok na masív
pohoria Vtáčnik. Prenikaním vôd do ban-

ských priestorov ju cestou ohrejú stovky
miliárd ton sopečných hornín. Zloženie tejto
vody je rovnaké aké má zrážková voda, ktorá
tečie v potokoch, resp. ktorú využívajú tisíce
obyvateľov na Hornej Nitre vo svojich studniach a svojich vlastných vodných zdrojoch.
Pre porovnanie termálna voda v kúpeľoch
má iné zloženie. Poprední hydrogeológovia
po 70 rokoch výskumných prác prezentujú
vedecké závery ktoré hovoria o tom, že geotermálne bojnické vody z hĺbky 2000 metrov
nepresakujú do banských vôd Cigľa ani súkromných studní. Rovnako ani banské vody z
Cigľa nepresakujú do zdrojov geotermálnych
vôd v hĺbke 2000 metrov.
FAKTY: Prečo banská voda z bane Cigeľ
neodoberá vodu kúpeľom, ani vrty baní:
R Pôvod a zloženie
banských a termálnych vôd sú rozdielne:
Hydrogeológovia a hydrogeochemici skúmali vek vyvierajúcich termálnych vôd Hornonitrianskej Kotliny. Výskumy zistili, že
termálna voda vyvierajúca v kúpeľoch má
vek niekoľko tisíc rokov. Banské vody vytekajúce štolňou v Cigli sú vody povrchové –
dažďové, spadnuté v zrážkach v miestnom
pohorí. Majú rozdielne chemické zloženie
než termálne vody. Navyše banské vody
reagujú po výdatnejších zrážkach svojim
zvýšením prietokov, čo je typická známka

PD20-43 strana-
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prúdenia plytkouložených podpovrchových
vôd.
R Banské a termálne vody
sú oddelené nepriepustnou vrstvou:
Pod uhlím na Hornej Nitre je 1200 až 1500
metrov hrubá vrstva nepriepustného ílu.
Až pod touto vrstvou prúdi termálna voda
v hĺbke cca 1500 až 1800 metrov. Takto hrubá
vrstva ílovca je dokonalý izolátor akýchkoľvek vôd nad ním aj pod ním. Využívanie banských vôd preto nemôže ovplyvňovať výdatnosť prameňov termálnych vôd v Bojniciach.
Navyše po odobratí energie, t.j. tepla z banských vôd vrátime vodu opäť do kolobehu
prírodného prostredia.
R Iné vodné zdroje - súkromné studne
tiež nebsahujú termálne vody:
Ak by banské vody mali dopad na výdatnosť
termálnej vody v kúpeľoch, potom by na výdatnosť termálnych vôd museli mať dopad
aj iné vodné zdroje. Takými by bolo napr.
využívanie vôd zo súkromných studní. Tento
argument však nie je pravdivý.
Teplo a energia získaná z banských vôd je
jedným zo zdrojov na vykurovanie Prievidze.
Celý systém sme naprojektovali tak, aby
bolo v ďalších rokoch možné pridať aj ďalšie
inovatívne zdroje. Preto je náš projekt možné
považovať za vysoko inovatívny a moderný
-Pth, a.s.pre 21. storočie.

13 120 0437

Prievidzu chceme vykurovať aj s použitím inovácií

spomíname, služby

6
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„Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí vás radi mali.“

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal....
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....“

Dňa 26. októbra 2020 si pripomíname smutné
11. výročie odkedy nás navždy opustil

Dňa 27.10.2020 uplynie 15. smutných rokov
od úmrtia môjho milovaného manžela

Minich Ján ml.
a 5. novembra 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil

pplk. v. v. Ing. Mariána Brezinu.

Minich Ján st.
S láskou spomína mama a manželka, brat a syn s rodinou.

721200177

S láskou spomína milujúca manželka a celá rodina.

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si,
ten kto ťa mal rád, nezabudne.“

13 120 0448

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

„Mali sme ho radi a on mal rád nás.
Tú lásku z našich sŕdc nezobral ani čas.“

Dňa 24.10.2020 uplynie 1 rok,
čo nás nečakane navždy opustil
náš manžel, otec, starý otec a brat

Dňa 3.11. si pripomíname
nedožitých 70 rokov môjho manžela

pán Ján Mihál

Ing. Ľudovíta Lipovského.
z Prievidze.
S láskou manželka Viera.

„Už nepočuť ockov a starkého hlas,
už viac nepríde medzi nás,
deti, vnúčatá a pravnúčatá si nepohladí
a nepovie: Moji drahí, mám vás veľmi rád.
Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte,
len spomienku na mňa si v srdci uchovajte. “

Dňa 20.10.2020 sme si pripomenuli
20. výročie, čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý a prastarý otec

z Nedožier - Brezian.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.

13 120 0441

Metod Petic

Výročia a udalosti
havária električky v Košiciach, pri ktorej zahynulo 9 ľudí, 10 bolo
zmrzačených a zranených 80

30. októbra 1978
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13 120 0435

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu so mnou tichú spomienku.
13 120 0419

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

interiér

prievidzsko

7

interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

od 536,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

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

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-43 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

7

13 120 0447

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

kultúra

8

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 26. 10.
u nás s nemusíte
vybera� medz

ERSTVOS�OU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

cena za 1 kg

C H L AD E N É

-38%

cena za 1 kg

5.39

-45%

2

Kuracie prsné rezne

19

Ka�ica

• s drobm
• cca 1,9 –
2,4 kg

3

29

3.99

Mix
ovocia/
jahody

• v ponuke
aj Mrazené
�u�oriedky
500 g
za 1,99 €

750 g

-21%
2.79

Z MR A Z E N É

2

19
(1 kg = 2,92)

1 kus
iba 0,30 €

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

Nescafé Classic
• rôzne druhy

-42%

-47%

0.85*

6.99*

3

1.29*

5 x 50 g = 250 g

69
(100 g = 1,85)

-46%

Supercena

1

49

Horalky

(1 kg = 5,96)

Encián
• rôzne
druhy

0

69
(100 g = 0,63)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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0

49

110 g

200 g

domácnosť

prievidzsko

9
OD PONDELKA

50 kusov

9

99
(1 kus = 0,20)

26. OKTÓBRA

Ochranné rúška
•
•
•
•

jednorazové
3-vrstvové
z netkanej textílie
ve�.: univerzálna

5 kg
g balenie
ba
ale
enie

J
VYHRA
DAY UP
NA CELÝ
ROK!

5 kg balenie

-47%

Supercena

3.19

Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

1

Ovocné
pyré

69

• rôzne
druhy

(1 kg = 0,34)

OD 26.
OKTÓBRA
SÚ�AŽ
na našom
a

100 g

079

1 kus
iba 0,85 €

Pilsner
Urquell

40 %
alkoholu

• svetlý ležiak

Supercena
4 x 0,5 l = 2 l

3

39
(1 l = 1,70)

S
Staropramen
Radler
2l

-44%
1.25*

0

69
(1 l = 0,35)

• rôzne druhy

0,7 l

Supercena
0,5 l

0

55
(1 l = 1,10)

42 praní

-27%

-42%

7.99*

13.99*

5

79

Persil Duo-caps

(1 l = 8,27)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.

• rôzne druhy

7

99
(1 pranie = 0,19)

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Kofola

služby, stavba

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
krach na newyorskej burze – Čierny štvrtok

24. októbra 1929

27. októbra 1961

Výročia a udalosti

NASA vypustila prvú raketu Saturn I
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09-115

10

zdravie, služby, stavba

11

0948 300 988
28. októbra 1918

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

61-0264

STROJOVÉ
POTERY
Výročia a udalosti

Česko-slovenská národná rada vyhlásila
vznik Česko-slovenskej republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal
premiéru muzikál Vlasy

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

801200035

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

32-0037-5

prievidzsko

PD20-43 strana-
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12

zdravie
zdravie-krása
/ sluŽBY
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služby, gastro, zdravie-krása, záhrada

13

33-0073

prievidzsko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0
202
10.
31.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Širokú paletu vyšetrení na vlastnú žiadosť
môže ktokoľvek absolvovať priamo v našich
laboratóriách v Bratislave, Košiciach a Nitre.
Ďalšie odberové miesto je po novom k dispozícii aj na adrese Nábrežná 5, Prievidza (UNIKLINIKA: Ambulancia pracovnej zdravotnej
služby, 1. poschodie, č. dverí 124). Odberové
miesta sú v jednotnom dizajne, a aby boli
ľahko rozpoznateľné, spoločným vizuálom je
kreslená postavička: Dr. Skúmavka.
Vyšetrenie si zarezervujete jednoducho – na
webovej stránke medirex.sk v sekcii Pre pacientov prostredníctvom online objednávania.
Z aktuálnej ponuky si zvolíte dátum, čas a
miesto odberu a objednávku potvrdíte.
Na výber sú vyšetrenia biochemické, hematologické, imunologické a mikrobiologické.
Absolvovať je tu možné aj protilátkový test na
Covid-19. Detailná ponuka vyšetrení s ich presným popisom a cenníkom je zverejnená na internetovej stránke laboratornadiagnostika.sk
v sekcii Pre pacientov.
Odber vzorky a laboratórna analýza
Zdravotný personál odoberie pacientovi krv

alebo iný biologický materiál potrebný na vyšetrenie. Následne si dohodnú spôsob interpretácie výsledkov – buď zaslaním na e-mail,
alebo ďalšou návštevou odberového miesta.
Čas nevyhnutný na vyhodnotenie vzoriek v

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta nie
sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Cenu si hradí v plnej výške pacient sám.
V súčasnosti je možné objednať sa na vyšetrenie do odberových miest v centrálnych

laboratóriu je vždy individuálny podľa typu
vyšetrenia. Výsledky väčšiny vyšetrení sú k
dispozícii do 2 – 5 pracovných dní.
Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. V tomto prípade je potrebné počítať s
dlhším časom na dodanie výsledkov. Obvykle
do 2 až 3 týždňov od odberu.

laboratóriách v Bratislave, Demänovskej doline, Košiciach, Nitre, Prievidzi a Trenčíne. Ďalšie
odberové miesta by mali vzniknúť v najbližších mesiacoch.

PD20-43 strana-
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Viac informácií nájdete na www.medirex.sk
alebo na FB: Medirex či IG: medirex_lab .

801200053

MEDIREX OTVORIL NOVÉ ODBEROVÉ MIESTO
PRE VEREJNOSŤ, TENTOKRÁT V PRIEVIDZI.

14

mesto prievidza

Najčítanejšie regionálne noviny

MESTO
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PRIEVIDZA
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INFORMUJE

platená inzercia

Vyhlásenie výberového konania - Riaditeľ-ka ZŠ Šafárika
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
d) profesijný životopis
e) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZŠ
(max. 3 strany)
f) čestné vyhlásenie o požiadaní odpisu z registra tresKvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre učiteľa ZŠ pod- tov (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.)
g) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového
ľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a konania v zmysle § 18 zákona č. 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
odborných zamestnancov
b) prvá atestácia podľa § 59 ods.1, § 90 ods.1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných za- Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené foc) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods.5 zá- tokópie) na adresu: Mestský úrad, Nám. slobody č. 14,
odbor školstva a starostlivosti o občana, 971 01 Priekona č. 596/2003 Z. z.)
d) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov vidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom:
(§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.) nie starším ako 3 mesiace
,,NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. 4/2020“ . Dáe) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/ Z. z.)
tum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto je 13.11. 2020, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.
g) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a orga- Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy pri ZŠ.
nizačné predpoklady
Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle § 4 ods.1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie (ďalej len VK) na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Ul. P. Šafárika 3, Prievidza.

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží
Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14,
Prievidza vyhlasuje obchodné verejné súťaže.
1) Obchodnú verejnú súťaž
„Súťaž A) – pozemky Hradec“ o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka podľa § 9a ods.1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č.272/20 zo dňa 28.09.2020.
A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, obec Prievidza, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru,
a to: pozemkov parcela registra C KN č. 339/7, vodná
plocha s výmerou 41 m�, parcela registra C KN č. 402/2,
zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 117 m� a parcela
registra C KN č. 413/3, záhrada s výmerou 328 m�, spolu
s výmerou 486 m�, nachádzajúcich sa vedľa Súhradskej
ulice, vedených na liste vlastníctva č. 877, umiestnených
v zastavanom území obce.
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B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: v zmysle ÚP mesta

14

prievidzsko

mesto prievidza
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platená inzercia

2. kúpna cena: minimálne za cenu 10,00 €/m�
A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže:
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká
Lehôtka, obec Prievidza, zapísaných v katastri nehnukúpnej zmluvy.
teľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý
porast s výmerou 879 m� a parcela registra C KN č. 617/6,
ostatná plocha s výmerou 221 m�, spolu s výmerou 1100
m2, nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice, vedených
na liste vlastníctva č. 1, umiestnených mimo zastavaného územia obce.

2) Obchodnú verejnú súťaž
„Súťaž B) – pozemky Veľká Lehôtka“ o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.271/20 zo dňa
28.09.2020.

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
19.11.2020 o 12.00 hod..
Úplné znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží
vrátane úplného znenia podmienok a vzorov súťažných
návrhov kúpnych zmlúv je zverejnené na úradnej tabuli
mesta Prievidza a na webovom sídle mesta www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária
mesta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č.
dverí 217, tel. 046/5179527,-526, -528 a -519, e-mail: pravne@prievidza.sk.
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B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta
2. kúpna cena: minimálne za cenu 5,00 €/m�
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia
kúpnej zmluvy.

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Viac info
��������������������

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738

Kritériá
pre spoluprácu :

„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192€����������������
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
�����������������������������
��������������������
��������������������������

ZĽAVA

30%

DO KONCA
OKTÓBRA

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
�TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ
����������������������������
Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960
������stajanslovakia@azet.sk

85_0738

��������������������������������
Miesto práce:�������

Objednávky:
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0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

