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PRIEVIDZSKO
č. 3 / 22. január 2021 / 25. rOčnÍK

2.2.2021 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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Novootvorená prevádzka

slovenských syrových výrobkov,
nakladané syry, jogurty 
aj holandské kozie syry.

Nájdete nás 
na sídlisku 
Zapotôčky 

na jednosmerkách 
pri autobusovej 

zastávke.

Prievidza
Ľ. Ondrejova 17

0944 371 246
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€

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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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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, 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, 
Radobica, 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   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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      45.115 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)

PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie 0940 600 300

REKUPERÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

KLIMATIZÁCIE
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Začnime rok s lepšou prímestskou 
autobusovou dopravou 

Pri svojej poslaneckej práci som si od obyvateľov regiónu 
osvojil potrebu úpravy autobusového spojenia medzi Prie-
vidzou a obcami Lazany a Poruba. V súčasnosti sú na tejto 
trase autobusové linky smerované cez obec Nedožery-Bre-
zany a nie cez Bojnice, kde je napr. situovaná nemocnica. 
Obyvatelia obcí Poruba a Lazany sa do vzdialenej Kanianky 
alebo do nemocnice v Bojniciach (vzdialenosť cca len 2,5 
km) dostanú okruhom cez Nedožery-Brezany a Prievidzu čo 
je približne 20 km. Zmeňme tento zastaraný pozostatok a 
zdynamizujme dopravu podľa požiadaviek nášho regiónu.

Na základe toho som zainteresované strany požiadal 
o riešenie s návrhom, aby vybrané autobusové spoje z 
Prievidze do Kanianky, boli predlžené až do Lazian. Tieto 
zmeny prinesú lepšie spojenie s bojnickou nemocnicou, čo 
ocenia pacienti a zamestnanci nemocnice. Rovnaký systém 
by platil aj v opačnom smere a aj s koordináciou autobu-
sových spojov z obce Poruba. Mnou navrhované zmeny v 
autobusovej doprave na trase Lazany - Bojnice - Prievidza 
nebudú mať takmer žiadny dopad na krajský rozpočet.

Podrobný materiál s návrhom 
riešenia som preposlal na vede-
nie župy ako aj odbor dopravy 
Úradu TSK. Verím, že dobrá vec v 
prospech obyvateľov nášho regió-
nu sa podarí presadiť. O ďalšom 
postupe Vás budem informovať. 

         Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

 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 ...
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• predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk

V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak
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Partner 
Wüstenrot
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

EUCERIN zľava -5€ pri nákupe nad 20€Široký výber pánskej 
zdravotnej obuvi 

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

PROSTAMOL UNO 60+ 30 
mäkkých kapsúl - výživový 
doplnok na vnútorné použitie, 
prejavy spojené s hyperpláziou 
prostaty

URO-D manose 20tbl 
+ UROLOGICA 
20 šumivých tabliet 
-  výživové doplnky, zdravie 
močových ciest

ZERO 
candies 
32g -  
drops bez 
prídavku 
cukru, rôzne 
príchute

LA 
ROCHE-POSAY 
-  bezoplachový 
čistiaci prípravok 
na ruky - 
etanol+glycerín, 
neparfumovaný

APOTHEKE -  vyhladzujúci krém 
proti vráskam s pri-glykánmi a 
argánovým olejom 30ml

Respirátor FFP2 

1,84€
3,68€

3,99€
7,99€

23,03€

2,50€

Vichy zľava -12€ a darček pri kúpe 
dvoch produktov starostlivosti o pleť

9,70€

1,00€
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Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

» Zdroj: Ráchel Magálová

SLUŽBY
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim babetu, stelu, sta-
ré vzduchovky, T: 0949 505 
827
» CZ, 175, Simson, Stela, 
Pionier, Stadion, Jawa 90 
kúpim tieto motorky aj po-
kazené, 0915 215 406
» Kúpim staré auto, motor-
ku, babetu, diely, doklady, 
T: 0940 100 473
» Kúpim traktor Zetor alebo 
UNC v akomkoľvek stave, T: 
0908 853 714

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu zaria-
denú garsónku v Handlo-
vej, nie som RK, T: 0903 021 
021

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim heligónku, môže 
byť aj poškodená, T: 0903 
317 515

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

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?

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 prija-
tie 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.
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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STK 
 pripravím

vozidlo
0910 462 489

Ľubomír Buša. 

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

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás dňa 9.1.2021 vo veku 59 rokov 

navždy opustil manžel, otec, syn, dedko, 
brat a švagor

  Smútiaca rodina.
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Ferdinandom Dobiašom.

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si ty, ocko môj, a pozeráš sa na mňa z neba.

Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď mojím anjelom, na zemi ma chráň.

Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

 Dňa 21. januára 2021 si pripomíname 
7. výročie rozlúčky s mojím milovaným ockom

 Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 

  S láskou spomína dcéra Viera. 
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27. januára 1944              
bola ukončená dva roky trvajúca blokáda 
Leningradu nemeckou armádou.

Výročia a udalosti

26. januára 2006  
uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti

V januári má občan voči štátu niekoľ-
ko povinností, ktorí si musí pod hroz-
bou finančných sankcií splniť.

Začnime tradičným daňovým ri-
tuálom - daňou z nehnuteľností. Ak ste 
vlani kúpili, získali, previedli na seba 
nehnuteľný majetok, ktorým sa vaše 
vlastníctvo oproti predchádzajúcemu 
roku zvýšilo či zmenilo, potom treba u 
správcu dane podať do konca januára 
daňové priznanie. Obvykle je to spojené 
aj s povinnosťou do konca prvého mesia-
ca zaplatiť daň z nadobudnutej nehnu-
teľnosti. Ak sa stav vašich nehnuteľných 
majetkov počas vlaňajška nezmenil, v 
tomto zmysle voči správcovi dane nemá-
te žiadnu povinnosť.

Naopak, čo nemusíte, to je daň z 
motorového vozidla. Tenmto rok táto ja-
nuárová povinnosť odpadá (v januári) a 
odsúva sa. Čiže, netreba zasielať na fi-
nančnú správu daňové priznanie k dani 
z motorového vozidla, ak ho používate 
na podnikateľský účel. Na druhej stra-
ne - ak ste vozidlo na tento účel prestali 
v predchádzajúcom zdaňovacom období 
používať, mali by ste o tom zaslať finanč-
nej správe informáciu. Finančná správa 
má na svojej webovej stránke na tento 
účel aj vzor tlačiva.

Nuž a ešte jedna pripomienka. Mno-
hí živnostníci platia pravidelné mesačné 
odvody do sociálneja zdravotnej poisťov-
ne formou trvalého platobného príkazu 
v banke. Ten si treba, vzhľadom na ich 
každoročne vyššiu sumu, zmeniť. A stih-
núť všetko tak, aby tieto pisťovne dostali 
od vás odvody za mesiac január už v no-
vej výške najneskôr do ôsmeho februára.

Musíte vziať do úvahy aj skuotčnosť, 
že ak nemáte internetbanking, tak bude 
musieť zájsť do vášho peňažného ústa-
vu. Avšak, ak nebudete mať potvrdenie o 
negatívnom testovaní, tak vlastne do tej 
banky ani nebudete smieť ísť. Je to zvlášt-
ny stav, že štát na jednej strane uloží ob-
čanovi povinnosť, no na druhej strane 
zas iným nariadením mu túto povinnosť 
znemožní splniť. Ale, to už je iná téma.

Nezabudnite, už len pár dní!

» red
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Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
7
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NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

Ponúkame 

Vám kvalitné 

konzumné

ZEMIAKY
0,29 €/kg

0,24€/kg

 

 

 

 

 

 

(Bojnická cesta 1)

Pondelok – Piatok : 7:30 – 17:00

Sobota : 8:00 – 12:00

Predaj v Koši (Areál RDP)

Pondelok – Piatok : 7:00 – 14:30

Kontakty

046 / 541 99 40 (Prievidza)

046 / 542 13 47 (Koš)
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

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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INŠTALATÉR 
Vám ponúka: 

VODÁRSKE, KÚRENÁRSKE PRÁCE 
A SANITA

• rozvody vody
• rozvody kúrenia + podlahové kúrenie
• kanalizačné prípojky
• kompletovanie kúpeľní
• a mnoho ďalšieho ...

Viac info na tel. 0918 435 834
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5,995,99

-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ  ZIMNÁ 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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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.
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Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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.

OD PONDELKA
25. JANUÁRA
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DÁME

na pracovnú zmluvu

 • práca v regióne

• sociálne výhody 
    (preplácanie dopravy, stravné)

• doplnkové dôchodkové sporenie

• mzda od 700€ do 920€

 

  

Záujemcovia hláste sa na t. . 0903 277 753
alebo pošlite dos  na mail: mzdy@dak.sk 13
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každý štvrtok: PARTIZÁNSKE, Veľké Bielice, Uherce, Oslany, 
Čereňany, Bystričany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Koš
každý piatok: PRIEVIDZA, BOJNICE, Dubnica, Opatovce, 
Kocurany, Nedožery, Pravenec, Poluvsie, Nitrianske Pravno, 
Malinová, Kľačno
každý piatok: HANDLOVÁ, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec, 
Jalovec, Ráztočno    informácie o rozvozoch na 046/540 04 10

ZAMESTNANIE
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza hľadá zdravotnícky personál na prí-
padné ďalšie kolá plošného testovania obyvateľov na 
COVID-19. 

V súvislosti s možnými ďalšími kolami celoplošného tes-
tovania obyvateľov na COVID-19 hľadáme zdravotnícky 
personál, ktorý by pomohol v meste Prievidza s jeho za-
bezpečením. Termíny ďalších kôl plošného testovania 
budú závisieť od výsledkov aktuálneho skríningového 
testovania.  

Personálne zabezpečenie mobilného odberového mies-
ta tvorí minimálne jeden zdravotnícky pracovník určený 
na odbery biologického materiálu:
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) sestra,
d) zdravotnícky záchranár,
e) praktická sestra,
f) študent doktorského študijného programu v študij-
nom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť 
štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
g) študent, študijného programu v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval 
časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo,
h) študent študijného programu v študijnom odbore ur-
gentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, 
ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva se-

mestre,
i) študent študijného programu v študijnom odbore 
pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absol-
voval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
j) študent študijného programu v študijnom odbore la-
boratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej 
forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu naj-
menej dva semestre,
k) študent doktorského študijného programu v študij-
nom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štú-
dia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
l) žiak, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo pra-
covnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého 
alebo tretieho ročníka na SZŠ v študijnom odbore diplo-
movaná všeobecná sestra.
(Študent a žiak podľa písm. f) až l) môže vykonávať odber 
biologického materiálu v rozsahu činností súvisiacich s 
vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo 
detekovať antigény, len pod dohľadom zdravotníckeho 
pracovníka v povolaní lekár, zubný lekár, zdravotnícky 
záchranár, sestra alebo praktická sestra.)

V prípade záujmu, nás kontaktujte e-mailom info@
prievidza.sk. Je potrebné uviesť nasledovné informá-
cie:
  -meno, priezvisko, telefónne číslo
- špecifikáciu zdravotníckej profesie
- časové možnosti (jeden alebo oba odberové dni).

COVID-19: Pomôžte pri možnom ďalšom testovaní ako zdravotník

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 
14, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na 
budovu býv. kina Baník.

Obchodná  verejná  súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného ma-
jetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a 
ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v 
zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 345/20 zo dňa 07. 12. 2020.

A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza- nehnu-
teľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského stredis-
ka v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník 
Prievidza vo výmere 278,34m2 (bez priestoru kinosály), 
ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, 
nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpis-
né číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy 
a nádvoria v celkovej výmere 1105m2. Predmetom nájmu 
majú byť priestory vyznačené na pôdoryse modrou far-
bou. 

B/Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na 
uzavretie nájomnej zmluvy:
 1. účel využitia: kultúrno- spoločenské účely, rozhodu-
júcim kritériom pri výbere bude atraktivita ponuky
 2. nájomné: minimálne 1€/rok
 3. úhrada nájomného: ročne, do 31.03. príslušného ka-
lendárneho roka
 4. doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou 
lehotou.  

Obchodná verejná súťaž – kino Baník
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121

Dovoz 
štrku

www.stahovacia-sluzba.com

preprava
sťahovanie

vypratávanie

Dovoz štrku
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