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Týždenne do 41 340 domácností

Stačí iba trošku láskavej driny

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

PLYN

ce

tel.:

SANITA

OBKLADY

DLAŽBY

Hľadáme kolegov

VODÁR/KÚRENÁR

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
ny už od

40

• stabilná firma
• nástup ihneď
• pre viac info:
0902 164 303
unimat@unimat.sk

0903 414 723

www.unimat.sk

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm

0948 468 858

ODVOZ A ODBER

13 121 0030

ODPADOV
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13 121 0157

PALIVOVÉ DREVO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0944 366 615

KÚRENIE

AKCIA

13 121 0274

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

13 121 0245

Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

13 121 0040

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
opustená staroba úplne najhoršie.

VODA

13 121 0303
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PRIEVIDZSKO Horúce dni a zavlažovanie

0905 719 148

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, Radobica, 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,
Ráztočno, Sebedražie, Tužina,
Veľká Čausa, Kľačno

13 121 0004

INZERCIA
Simona Pellerová

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza
mirka.dobrotkova@gmail.com

Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
Ochrana pred VYMÁHAČMI a DRAŽBAMI
je volať 0905 638 627 súrne !

Pridajme v krajskom rozpočte
viac peňazí na získanie nových
lekárov
Všetci si uvedomujeme nedostatok všeobecných
a hlavne špecializovaných lekárov. V okrese Prievidzi je napr. nedostatok onkológov, endokrinológov, atď. Značná časť všeobecných lekárov je vo
vyššom veku a svoje ambulancie postupne zatvárajú. Náhrada služobne a vekovo mladších lekárov
takmer neexistuje. Nedostatočnú sieť lekárov pociťujú všetci pacienti hornej Nitry.

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

Košovská 11B, Prievidza

Západné Slovensko
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

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
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
48.090
32.750

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

Trenčiansky kraj na získanie nových lekárov vytvoril špeciálny štipendijný program. Ten by mal slúžiť
na poskytnutie náborového finančného príspevku
pre začínajúcich lekárov, ako aj na finančnú podporu pre absolvovanie odborných stáží. Bezpochyby ide o dobrý krok. Avšak v zmene rozpočtu sme
na tento účel navýšili bežné výdavky iba o sumu
50 000 eur. Ide o nedostatočný objem peňazí. Je to
žalostne malá suma.

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu ZEDER PLUS, s.r.o. v konkurze,
vyhlasuje I. kolo dražby majetku na deň 2.7.2021 o 10:00 hod.
na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra.

• Vyvolávacia cena: 47.000,- € • Zábezpeka: 9.400,- €
• Minimálne prihodenie: 500,- €
Predmet dražby:

Ako poslanec Trenčianskeho
kraja budem apelovať na
navýšenie týchto výdavkov v
rámci ďalšieho rozpočtu TSK.

Nehnuteľnosti evidované v liste vlastníctva číslo 4002, k.ú. Nováky,
obec Nováky, okres Prievidza

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Budova skladov súpisné číslo 472 a prislúchajúce parcely č. 1285/1,
1285/2, 1284 zastavaná plocha a nádvorie spolu o výmere 1.858 m2
Bližšie informácie, podmienky dražby a dohodnutie obhliadky
nehnuteľného majetku na tel. 0948 017 736.

13 121 0296

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

0948 353 000

PONÚKNITE
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62-0006

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

13 121 0006

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.

13 121 0261

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

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

66-0143

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Konečne sa začína leto a to nie iba ka- kovej plsti.
lendárne. Teploty atakujú tridsiatku,
Pri polievaní sa voda musí dostať
slnečných dní pribudlo, Medard si aj do najspodnejších častí pôdy, aby
vzal dovolenku. Je čas polievať.
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov.
Ale pozor! Vysoké teploty a sucho Vodu potrebujeme dostať až do hĺbnás vedie k pocitu, že rastliny potrebu- ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili litje tak teplo. Tp môže viesťk nadmer- rami vody. Nezalievame každý deň, ale
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte s odstupom niekoľkých dní.
väčším problémom ako krátkodobé
Rastlinky v kvetináčoch potrebujú
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž viac vody, ako v záhrade. Ideálne je
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je
z pôdy a znemožnenie prijímania kys- také teplo a následne aj večer, keď už
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni- slnko zájde. Rovnako zalievame aj čerká riziko hubových ochorení a šírenia stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú
škodcov.
viac vody.
V horúcom letnom počasí však hroAby ste mohli zväčšiť rozstupy mezí pri zanedbaní pravidelnej závlahy dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu,
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva- pravidelne kyprite pôdu. V záhradníclému poškodeniu mladého trávnika. tve platí pravidlo, že jedno kyprenie
Ten má ešte slabý korienok a je závislý ušetrí dve zálievky. Pri kyprení pôdy
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. prerušíte kapiláry, a teda zabránite
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, rýchlemu odparovaniu vody.
zvyšujeme závlahové dávky a predlžujeme časové intervaly medzi nimi.
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie,
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak
„zahorí“ a tráva zoschne.
Ak zavlažujete starší trávnik malými a častými dávkami, vedie to k
redukcii koreňového systému, k väčšiemu výskytu plytko koreniacich burín,
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu» red
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-

13 121 0075

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0002

Redakcia:

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, ZDRAVIE

Keď počujem od politikov frázu, že
„nalejú“ do školstva peniaze, vnímam to ako tradičnú populistickú
jazdu. Jednak škola nie je len o nalievaní peňazí, jednak také reči počúvame roky.
Isto, verím, že sa do školstva bude
perspektívne investovať, lebo môže totálne skolabovať. Kedy sa však investície naplnia, to nedokážem odhadnúť,
hoci sa školstvom zaoberám. Určite
však viem, že modelové školy, rozšírenie zamestnancov o zdravotné sestry
či investícia do digitalizácie nie sú riešenia, ktoré by riešili vážne problémy.
Takéto nápady sú iba modelové príklady na budovanie imidžu politikov.
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka
bežných občanov.
Predchádzajúca vláda uzákonila povinnosť, aby žiaci rok pred nástupom na základnú školu povinne
navštevovali materskú školu (MŠ). Z
hľadiska pedagogického tomu nemám
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo
sociálne slabšieho prostredia. Politici
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí,
čo sa tým chvália. Ale aká je realita?
Taká, že v niektorých regiónoch je nedostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zákonu dvojročný odklad, no to je málo.
Postaviť MŠ netrvá ani tak dlho ako
vybaviť všetky potrebné papiere. Je

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav
sa začína už od tohto septembra! Opäť
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ
alebo budú musieť platiť za súkromnú
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finančnej situácie. A to po likvidačných epidemických opatreniach.
A takto to je. Politici si presadia nápady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu
s realitou. My schválime, vy zrealizujte!
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa
pochválime. Samospráva, rodič, škola,
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že niektoré obce otvárajú MŠ v kadejakých
voľných priestoroch.
Riešenie sa núka samo. Prečo tento zákon ešte na dva roky neodložiť?
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy,
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje.
No logický posun platnosti zákona by
mnohých z nás uchránil od stresu, od
nadľudskej námahy, od hľadania riešení ťažko riešiteľného - niet budov, niet
škôlok. V neposlednom rade by mali
politici, čo nám kladú prekážky pod
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci
ich pripravujú o popularitu. A potom
sa niet čudovať, že Slovač iba brble,
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce
začiarknuť aktivitu...

ASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

13 121 0316

Povinná materská škola
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prenájom

LEŠENIA

a DEBNENIA
Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

pedagóg ZŠ a VŠ

13 121 0302

PRIEVIDZSKO

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
DAPID gél 40g
- gél napomáha upokojovať pokožku po poštípaní

AVENOC 10 čapíkov

- homeopatický liek, symptomatická
liečba niektorých ochorení konečníka:
hemoroidy, zápaly konečníka a trhliny
v jeho bezprostrednom okolí

hmyzom (komáre, včely, osy)

6,72€

5,38€
5,64€

od bolesti, na zmiernenie
zápalu a opuchu pri
viacerých bolestivých
stavoch postihujúcich kĺby
a svaly.

30,31€
MedPharma
Včelia
materská
kašička,
propolis,
peľ 60tbl
- výživový

doplnok

4,93€

3,45€

DONNA HAIR PERFECT 200ml
- šampón určený na každodennú starostlivosť o

vlasy poškodené, namáhané, vlasy so sklonom k
štiepeniu a lámavosti, posilňuje a chráni, pri
pravidelnom používaní zanecháva vlasy prirodzene
lesklé, poddajné a hebké na dotyk

17,39€

VICHY
COLLAGEN
SPECIALIST
nočný krém
50ml
+ DARČEK
LIFTACTIV
SPECIALIST
taštička
s troma
miniproduktmi

7,58€

3,79€
38,84€

34,84€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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Eucerin Hyaluron-Filler denný krém
SPF 30 pre všetky typy pleti + LETNÝ
DARČEKOVÝ set ZADARMO
+ Hyaluron-Filler nočný krém 20ml
ZADARMO

Letná obuv s podporou pre Vaše chodidlá

3,38€

VOLTAREN FORTE
2.32% gel 150g
+ multifunkčná
šatka ZADARMO
- Liek je určený na úľavu

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa, CZ,
Babetta, Stadion, Simson aj
iné, T: 0949 371 361
» Kúpim Jawa, CZ, Manet,
Tatran, Stadion, Babetu a
iné, diely, doklady, T: 0940
100 473
» Kúpim autorádio originál
do AUDI A4 rok výr. 2000 - zn.
CONCERT a časť tunelu s el.
zapaľovačom, T: 0905 317 628
» Kúpim Simson, Pionier 20,21
stellu. Ponúknite, T: 0915 215
410
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem 2-izb. byt v TN,
info 0940 927 317
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6 predaj
pozemky/predaj

Krajina papalášov
Papaláši zneužívajú svoje postavenie,
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou
sa za papalášov považujú vyššie postavení verejní činitelia.
Takmer každý Slovák má však v sebe
papalášske sklony - vyhľadávať známosti, vybavovať pre seba výhody a výnimky,
privlastňovať si, čo nám nepatrí, predbiehať sa a porušovať predpisy. Každý
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad
Varínom načierno stavajú namiesto záhradných chatiek veľké domy, ďalší sa
preháňajú na terénnych autách po lesoch
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strieľajú zvieratá v národných parkoch. Kámoši ministrov, tenistka a iné „celebrity“
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri
s majákmi vodičov na cestách. Pre obyčajných ľudí platia predpisy a vyhlášky,
papaláši si u hygienika povybavujú výnimky. Papaláš s anténou na hlave si
počas mimoriadnych opatrení vodil do
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá,
úrady a funkcie. Papaláši v samosprávach si kupujú strategické pozemky a rozdeľujú provízie.
Keď papaláša prichytia, že odpísal
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A
ľudia si povedia, že takto to u nás od nepamäti chodí. V krajine papalášov, kde
nikdy neplatil rovnaký meter pre všetkých.
Bol by som rád, keby sme raz žili v krajine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebujeme na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustupovať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá
pre všetkých.
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a nekompromisnú represiu pri ich porušovaní.
Robíme si žarty z Američanov, ale
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov.
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eliminovali disciplínou
a dodržiavaním pravidiel. Všetci a bez
rozdielu. V krajine
papalášov si mnohí
robia, čo chcú. A tak
aj táto krajina vyzerá - chaos,
klamstvo a
podvody.

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

Občianska
riadková
inzercia

HLAVU HORE / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

131210170
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» Ján Košturiak

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908
532 682

Objednajte si
z bezpečia domova.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim staré, mechanické
hodinky a bankovky. T: 0905
767 777

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181

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 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.

PRINCE STAV
• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV
info@princestav.sk

www.princestav.sk
13 121 0202

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

PD21-23 strana-

4

13 121 0005

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
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SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, REALITY

Absolventi a ich povinnosti
voči Sociálnej poisťovni

Povinnosti študentov-sirôt
po ukončení alebo prerušení štúdia
Povinnosti voči Sociálnej poisťovni
majú iba študenti-poberatelia sirotského
dôchodku, keď menia školu, prerušia či

13 121 0035

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

T:0948 975 710

13 121 0003

E+G STAV s.r.o.

V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či
majú platiť sociálne odvody, prípadne
či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky.

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava

+421 910 598 927
13 121 0241

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom,
t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či
sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to
Povinnosti voči Sociálnej poisťovni Sociálna poisťovňa overuje sama v registri
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení ministerstva školstva, a teda študent nemá
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za- tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra
čnú podnikať.
Študent (žiak strednej školy alebo a obrany), sú povinní takéto potvrdenie
študent denného štúdia vysokej školy) predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj
nie je počas štúdia povinne poistený na študenti – siroty študujúce v zahraničí.
Ak sa študent zamestná, povinnosti
sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigáoznamovacie ani odvodové povinnosti. dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťaA keďže nie je poistený, nevzniká mu ani hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od
nárok na jednotlivé dávky sociálneho druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu.
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí
sa dobrovoľne poistili a platili poistné
dostatočne dlhé obdobie na priznanie
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľného poistenia pri splnení všetkých podmienok na konkrétnu dávku).
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www.drevopd.sk

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

Bc. Alena Majorová

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

13 121 0012

PRIEVIDZSKO

Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi,
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.
Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad supermarketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...
Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (vhodné na aktivity v exteriéri).

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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13 121 0275

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiadaviek nájomníka.
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CHARITA / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
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Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

SLUŽBY

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

13 121 0300

Deň narcisov je jedinečná verejno-pro- Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch
spešná zbierka Ligy proti rakovine a Tesco - prispením do pokladničky alebo
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
tento rok sa koná už po 25. krát.
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných doFinančné prostriedky sa využívajú mácností na Slovensku si nájde obálku s
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo- narcisom a informáciami o možnostiach
gickým pacientom a ich blízkym na celom prispenia
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy
ONLINE A SMS ZBIERKA
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredAj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko- níctvom:
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor- • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 5454
Deň narcisov však nemôže mať pauzu.
- virtuálny narcis môžete získať v online
„Narcis, ktorý je symbolom spolupat- zbierke na www.dennarcisov.sk.
OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich
rakovinou, chceme a potrebujeme odo- • prispieť môžete v sieti bankomatov a
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlaktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek- čítko Deň narcisov
tov realizovaných Ligou proti rakovine a • virtuálny narcis môžete získať na www.
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri- zlavadna.sk, www.pilulka.sk
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra- • prispieť môžete kúpou limitovanej edície
nu verejného zdravia pred koronavírusom. ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubPosledný ročník poznačil výrazný, až 75 ných kefiek CURAPROX
percentný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej,
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine.

13 121 0152

Deň narcisov v júni?
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red

Z POSLANECKÉHO DIÁRA
uplynulé obdobie žiaľ neprinieslo v našom meste dobré správy pre
jeho obyvateľov. Ba horšie, zdá sa, že začíname byť už aj akosi
kolektívne trestaní. V Prievidzi, žiaľ obvyklá metóda udržiavania
si moci.
Trest prvý - Drastické zvýšenie poplatkov v Zariadení pre seniorov
Neviem ako inak si vysvetliť šokujúci návrh, ktorý sa objavil na rokovaní zastupiteľstva. Po roku, kedy podozrenia z týrania klientov
v mestskom zariadení pre seniorov potvrdili viaceré kontroly, ktoré
zároveň odhalili závažné nedostatky v starostlivosti o starkých.
Po období, kedy sa nezvládnutie pandemických opatrení zo strany
vedenia podpísalo pod úmrtie desiatok klientov a kedy sa klienti
a ich rodinní príslušníci začali obracať so sťažnosťami, prišiel trest.
Zvýšenie mesačného poplatku v rozsahu 78€ až 148 €!!
Pre korektnosť uvádzam, že nijako nespochybňujem potrebu postupnej úpravy cien za poskytované služby. No nerobiť to systematicky, postupne, ale potom zo dňa na deň a o desiatky percent
a obzvlášť potom, čím všetkým si tam seniori prešli... Trest za to,
že si dovolili sťažovať sa? Zvýšenie, žiaľ bolo hlasmi koalície strany SPOLU a nezávislých poslancov schválené. Ešte sa však nevzdávam, podal som v tejto veci podnet na Okresnú prokuratúru.
Trest druhý - Poloopravená autobusová stanica
Toto je tragikomický príbeh, ktorým sa asi „preslávime“ po celom
Slovensku. Ale asi viac tragický, ako komický. Prevádzkovateľ
autobusovej stanice, ktorý je mimochodom aj vlastníkom SAD
Prievidza, získal od mesta Prievidza za 3centy!(preto ani neviem
napísať, že kúpil) autobusovú stanicu aj veľkú časť pozemkov
pod ňou.

Po dlhých rokoch, kedy na stanici inkasoval nemalé poplatky od
dopravcov oznámil, že zvažuje konečne opravu svojho majetku v
zúfalom stave. No zároveň bol poslancom predložený návrh odpredať aj zvyšnú časť pozemkov. Mesto by tým stratilo absolútne
kontrolu nad týmto dôležitým dopravným uzlom, navyše opäť za
cenu, za ktorú by svoj pozemok na takomto mieste isto nikto nepredal.
Zorganizoval som preto petíciu proti tomuto odpredaju a aj vďaka jej podpore tisícmi obyvateľov celej hornej Nitry, sa predaj neuskutočnil. Kšeft padol a tak v Prievidzi musí zákonite prísť trest!
Vlastník stanice, spolu s primátorkou, spustili mediálnu kampaň, oznamujúcu, že opravia iba nástupištia v časti, kde získali
do vlastníctva za 3 centy aj pozemky. Nástupištia, ktoré sú tiež
v ich majetku, ale stoja na pozemkoch prenajatých od mesta nechajú v stave, v akom sú. A primátorka nezabudla dodať, že za
to môže Gigac a všetci, ktorí sme ich odpredaju zabránili.
Argument, že nemôžu opraviť svoje nástupištia na mestských
pozemkoch je klamstvom. Na svojej facebookovej stránke som
zverejnil video s viacerými príkladmi z Prievidze, kedy nájomca
zveľadil svoj majetok na cudzom pozemku,
resp. zveľaďuje svojimi investíciami majetok, ktorý má iba prenajatý. Budem rád, ak
si video pozriete a napíšete mi svoj názor.
Keď sa chce - dá sa, ibaže toto má byť opäť
TREST!?
www.lepsiapd.sk

PD21-23 strana-

6

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

13 121 0191

Milí Prievidžania,

ZAMESTNANIE

PRIEVIDZSKO

7
PRIJMEME DO TPP

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

Obecné zastupiteľstvo v Koši

PODĽA KVALIFIKÁCIE

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

voľbu hlavného kontrolóra obce Koš
Bližšie informácie: Obecný úrad v Koši,
Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
www.obec-kos.sk,  046/542 09 24

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 719 148

85_00334

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

• kuchár/kuchárka
• čašník/servírka
Striedanie dlhý - krátky týždeň,
12-hodinové zmeny.
Platové podmienky: základná mzda
900 € + 20% prémie + príplatky za soboty,
nedele a sviatky.

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

Prevádzka Kúpeľný mlyn
(areál Kúpeľov Bojnice)

TEL.: 0950 301 301

85_0321

HĽADÁTE

Prijme do zamestnania
pracovníkov na pozície:

Uzávierka prihlášok 30.6.2021

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de

ZMB, spol. s r.o.
13 121 0314

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

+421 944 995 400

0902 999 518

v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
vyhlasuje

Bližšie informácie na t.č. 046/511 61 07
e-mail: pam@kupele-bojnice.sk

13 121 0309

12€ - 18€

Miesto: Penzión Sivý Kameň/Podhradie
Nástup: ihneď
Mzda brutto: 6 €/hod + príplatky
+ kvartálne odmeny
Kontakt: info@penzionsivykamen.sk

13 121 0320

KUCHÁRA
S PRAXOU

Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

CNC OPERÁTOR/-ka
Požiadavky:
- Znalosť technológie delenia materiálov pálením
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Technické myslenie a samostatnosť
- Zodpovednosť, precíznosť a trpezlivosť
- Doplnenie do trojzmennej prevádzky

Náplň práce:

- vykonávať nastavenie, prechody, prestavby a opravy výrobných, skladových
a ostatných zariadení
- vykonávať preventívne prehliadky zariadení podľa plánu
- dopĺňať technický materiál a náhradné diely na zariadeniach
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie náhradných dielov a zaznamenávanie pracovného
výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní čistiacich plánov technickej dielne, štandardov
a plánov preventívnej údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na projektoch a pracovných skupinách

Náplň práce:
- Opracovanie, pálenie, ohýbanie dielov
- Obsluha a základné programovanie CNC strojov
podľa riadneho zaškolenia
- Dodržiavanie technologických postupov
- Výroba komponentov načas, v požadovanej kvalite a množstve
Pozícia vhodná aj pre ženy!!!

Požadujeme:

- minimálne stredné odborné vzdelanie technické s výučným listom
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, podmienkou prijatia je minimálne §22
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické myslenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve

Ponúkaný plat (brutto): 800 – 1 400€/mesiac

Ponúkame:
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1.150€ a mesačný bonus 125€
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50€ až 150€
- Práca na trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600€
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje zdarma
- Firemné kultúrne a športové podujatia

Strojný zámočník

Po odpracovaní šiestich mesiacov v hlavnom pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360€ za 2 roky
- Príspevok na DDS – až 35€ mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská rekreácia, životné a pracovné jubileum, darovanie krvi
- Návratné bezúročné pôžičky – až 1.500€

Náplň práce:
- Dodržiavanie technických postupov
- Zodpovednosť za kvalitu
- Predpríprava na zhotovovanie dielov
podľa výrobnej dokumentácie
Ponúkaný plat (brutto): 700 – 1 200€/mesiac
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Životopis posielať:
m.ziklova@fritzmeier.com
Kontakt: 038/762 64 28
Adresa: Partizánska 73,
Bánovce nad Bebravou

13 121 0326

Žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.com
alebo na adresu: Personálne oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.
Bližšie informácie na tel.č.: 046/5197107.

13 121 0325

Požiadavky:
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Technické myslenie a samostatnosť
- Zodpovednosť, precíznosť a trpezlivosť

ACN / SPOMÍNAME
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Príležitosť spoznať Božie Srdce
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe- pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo
ciálne venovaný úcte k Božskému má byť podľa neho vzťahom, v ktorom
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj obe strany spoločne usilujú o cnostný
svätý Ján Pavol II..
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spoločným dobrom.
Veriacich povzbudil slovami: „VyJežišovo srdce nás volá práve k tazývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa- kémuto priateľstvu. K priateľstvu, ktodieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti
a často opakovať najmä v tomto mesiaci a napĺňať naše dni dobrom a láskou.
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k nedôverujem.“
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik
Príležitosť, ktorú prináša mesiac nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
jún, je podľa pápeža potreba využiť. život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia
Ježiš nám dáva dokonalý príklad
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla takéhoto priateľstva: preukazuje nám
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, svoju dôveru, vernosť a starostlivosť
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo- svojho láskavého Srdca... Ba čo viac,
žie Srdce do väčšej hĺbky.
sýti nás svojím vlastným telom, a zoJežišovo Božské Srdce nie je totiž miera na kríži za každého, kto sa nelen sentimentálny symbol, ktorý patrí hanbí nazvať ho svojím priateľom.
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás
Do júnovej modlitby Deviatnika
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre
uctievanie patrí k samotnej podstate vás vytvorila pápežská nadácia ACN –
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jedprečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta- noducho na: https://acnslovensko.sk/
jomstiev.
najsvatejsie-srdce
Zamýšľali ste sa napríklad niekedy
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazývané aj srdcom nášho najvernejšieho
Priateľa?
„Nič nie je v živote také potrebné
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aristoteles, ktorý zdôraznil, že skutočné
priateľstvo nemá byť pre človeka iba
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzájomným využívaním toho druhého
» Zdroj: ACN

„Čas plynie, smútok zostáva...“

Dňa 12.6.2021 si pripomíname
nedožitých 97 rokov nášho otca,
starkého a prastarkého
pána Vladimíra Šveca,
ktorý nás navždy opustil dňa 6.8.1982
a dňa 14.3.2021 sme si pripomenuli
nedožitých 92 rokov našej mamy,
starkej a prastarkej
pani Márie Švecovej,
ktorá nás navždy opustila dňa 26.2.2019
a dňa 20.5.2021 sme si pripomenuli
nedožitých 71 rokov brata,
krstného otca a strýka
pána Vladimíra Šveca,

S láskou spomína dcéra / sestra s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá,
krstná dcéra s rodinou a neter s rodinou.

„Aj po rokoch všade okolo chýba tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás...
Svoj večný spánok odišiel si spať,
no my ťa budeme navždy ľúbiť
a s láskou na teba spomínať.“

13 121 0319

ktorý nás navždy opustil dňa 11.10.1988.

„Najväčšia láska sveta zomiera,
keď sa oko matky a otca zaviera ...“

Dňa 8. júna uplynul rok od vtedy,
ako nás opustila mamička a starká

Dňa 17. júna 2021 si pripomíname
2. výročie, čo nás navždy opustil náš syn

pani Mária Halajová.

Jozef Mikula.

Dcéra Janka a vnuk Peťo.

V týchto dňoch
si spomíname na rodičov

13 121 0315

Chýbaš nám, syn môj. Smútiaci rodičia.

13 121 0278

Kto z vás ju poznal, prosím, venujte jej spomienku, či modlitbu...

Oznamujeme týmto,
že nás navždy opustil

pána Jozefa Hlinku,
ktorý by sa bol dožil 90. rokov a

Miroslav Hlinka
pani Petronelly Hlinkovej,
a odišiel navždy do rybárskeho neba.

ktorá by sa bola dožila 90. rokov.

13 121 0323

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 121 0323

Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.

PD21-23 strana-
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EKOOKIENKO / SLUŽBY, RELAX

PRIEVIDZSKO

Viete, čo sú to geoparky?

9

KLIMATIZÁCIE

REKUPERÁCIE

PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie

0940 600 300

PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm
vrátane dovozu

0904 262 684

13 121 0307

Súčasťou územia je množstvo výnimočných lokalít, počnúc hradnou skalou na Devíne, cez Sandberg, Marianku, banskú oblasť medzi Pernekom a
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých
Karpát, až po krasové oblasti v okolí
Ich cieľom je podporovať snahy o jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.
ochranu neživej i živej prírody, preGeopark Malé Karpaty sa pripojil
vádzkovanie zeleného cestovného ru- k etablovaným geoparkom UNESCO
chu a vzdelávanie verejnosti formou geoparku Novohrad - Nógrád, Banpríbehov. Vďaka ministerstvu život- skoštiavnickému geoparku a Banskoného prostredia (MŽP) sa Sieť sloven- bystrickému geoparku.
ských geoparkov rozšírila o Geopark
MŽP podporuje zvyšovanie poveMalé Karpaty.
domia verejnosti o geoparkoch, ktoré
Prijatie Geoparku Malé Karpaty do sú územiami s výnimočnými geologicSiete geoparkov SR je výsledkom dlho- kými, prírodnými, či kultúrno-historicdobej snahy o vybudovanie geoparku kými hodnotami.
podľa zásad organizácie UNESCO, a to
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpaty je dlhodobo budovaný na princípoch
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a
vzdelávaním mládeže. Nadšenie manažmentu geoparku sa pretavuje do
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi
štátnej a verejnej správy, vedeckými
inštitúciami a neziskovými organizáciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá
príroda a kultúra. „Našou úlohou je
priblížiť ich vzájomnú interakciu širokej verejnosti,“ podčiarkol.
Komplikovaná geologická stavba
Malých Karpát, vysoká geologická a
biologická diverzita a nimi ovplyvnená
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov.
» red

13 121 0240

Slovenské jaskyne sú svetoznáme,
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto
územia slúžia vo svete ako moderný
nástroj cestovného ruchu a nového
spôsobu využitia voľného času.

Mestská knižnica MM v KaSS v Prievidzi
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS
v Prievidzi vďaka grantu s názvom „KNIHOTÚRY, ktorý z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, získala finančné
prostriedky na realizovanie viacerých aktivít
s knihou. Mali sme na zreteli cestu, po ktorej sme robili deťom sprievodcov za „detským čitateľstvom“. Posolstvom projektu boli stretnutia, ktoré sme zrealizovali a deti
boli ich aktívnymi účastníkmi. Nám dali jedinečnú možnosť, aby sa čítanie pre ne
stalo životnou oporou, dalo im potrebné informácie a pomohlo emočne vyzrieť. Pomohlo im vysvetliť chovanie ostatných. Všetci sme sa tak stali súčasťou komunity, a
to s čitateľmi celého sveta. Stretnutia s tvorcami kníh nás zaviedli do literatúry, ktorá
spracováva minulosť cez mýty a legendy po predpovedanie budúcnosti. Predstavuje
virtuálny svet pre tých, čo majú vlastný svet obmedzený a cez humor a fantáziu sme
ponúkli zábavu a únik za hranice každodennej rutiny.

sami o sebe naučili a dozvedeli. Ďalším vzácnym hosťom bol Tibor Hujdič, alias pán
Mrkvička, ktorý je neúnavný propagátor čítania. Obe stretnutia sa niesli v priateľskej
atmosfére, vytvorenej vďaka skvelému detskému čítaniu a tým zdieľanému príbehu.
Čítanie pre každého znamená niečo iné. Môže znamenať, že sa pohodlne zavŕtate
pod deku so šálkou čaju a knihou. Možno presne takto to má rada autorka, ilustrátorka či iní tvorcovia kníh, s ktorými sa počas projektu deti stretávali. A práve týmito
stretnutiami s ľuďmi, čo tvoria knihy, s ich rozprávaním o čitateľských návykoch, či
o tom, ako kniha vzniká, sa nám otvára kus príbehu, či cesty ku knihám a čítaniu.

Projekt obsahoval viacero cyklických stretnutí. V rámci týchto cyklov k nám zavítali: Markéta Pilátová, Kamila Šeligová, Timotea Vráblová a Tibor Hujdič, alias p.
Mrkvička, Lucia Benková, Martin Daniš a iní.
Jeden z cyklov mal názov - Českoslovenké čítanie:
Pani Markéta Pilátová je autorka knihy: „Jak bratři Baťové obouvali svět, alebo Ako
bratia Baťovci obúvali svet“. Knihu sme do života privítali aj u nás v knižnici. Krstnou
mamou knihy na Slovensku sa stala p. riaditeľka Městské knihovny T.G.M v Šumperku Kamila Šeligová. Príbeh je v československej verzii. Dozvedeli sme sa o tom,
ako a prečo kniha vznikla. Krátka prezentácia doplnila informácie o podrobnostiach
vzniku samotnej knihy. Pre deti bolo podnetné spoznať bezprostredne po „dočítaní“
knihy aj jej autorku - čo má rada, kedy je šťastná, kedy smutná, prečo píše knihy...
Rozhovor podporil k tvorbe vlastného „interview“ hneď na mieste. Knihu sme do
sveta vypravili hviezdnym prachom a popriali sme jej, aby ju topánky netlačili. Zaviazali sme mašličky na šnúrkach od topánok, aby sa jej dobre chodilo.

PD21-23 strana-
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Ďalšou cyklickou časťou bol: Satelit kultivovaného čítania, kedy stretnutia s
detskými čitateľmi knižnice a ich vzťah ku knihám prišla podporiť Timotea Vráblová,
lektorka z Centra detskej literatúry a čítania SK IBBY. Na podujatí sme pracovali s knihou D. Heviera: „Nevyplazuj jazyk na leva“, konkrétne s textom básne Lovec tigrov.
Deti si na stretnutie priniesli vlastnoručne zhotovený erb, ktorým sa pani lektorke
predstavili. Komunikácia bola priateľská a tvorivá. Prežívanie emócií pomocou knižného príbehu sa deťom páčilo a ukážkovo s pani lektorkou spolupracovali. Mnohé sa

9

INTERIÉR
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OD PONDELKA 14. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

ƎƐƋ¸

Kuracie
prsné rezne

odchované na

Supercena

cena za 1 kg

350 g balenie

-31%
5.39

69

3

79

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ¤úÔàĊ©
]ċ¨¨ú¨ÒÒ¨

1

(1 kg = 5,11)

• ext�a sladké

140 g

-37%
0.79

49

0

125 g

150 g

-44%

-28%

(100 g = 0,35)

Treska v majonéze

1.25

69

0

(100 g = 0,55)

;ïǿ Ï
• tavený syr

200 g

-44%
5.99*

33

3

(100 g = 1,67)

Nescafé
ÀÙóúÙúȕÏĊ
• rôzne druhy

1.39

99

0

(100 g = 0,66)

Ø¨ÙúÒ
• plátky
• 45 % t. v s.

120 g

-22%
0.89*

69

0

200 g

-20%

(100 g = 0,58)

2.49

dúȝÙóÏ
Niva

99

]½ċïėċÒ¤óÏõÿÙÏ
• krájaná

1

(100 g = 1,00)
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ZAMESTNANIE

PRIEVIDZSKO
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OD PONDELKA

cena za 1 kg

14. JÚNA

-34%
1.29

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú

85

0

• rôzne druhy

Supercena

ÙÙĒ

145 g

33

0

dÿÙÀÏàĊēõÒú

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƝƞƍ

• rôzne druhy

160 g

-20%
1.99*

59

1

(100 g = 0,99)

ÀïċÀÏJóĊÀ¨ęàĊ 
Ċė¤ÿ½ÿóÙìÒÜàÿ

Supercena

• v ponuke aj Náplň
do osviežovača 250 ml
za 3,99 €

balenie

-40%
9.99*

Supercena
250 g

40 praní

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȝǿ¨¤àÏ
• rôzne druhy

99

3

49

0

(1 kg = 1,96)

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

;ĒóÒ
smotana 14%

99

5

ũú¨ïȄàúõÏ
2,25 l

-40%

6 x 0,5 l

1.49*

3l

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨ÒÒ
• svetlý ležiak

6

ƌƜÒŽƝİƞƞƍ

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƜıơıƝƛƝƜı

àƖàÒĮ
àƖàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǿú¨

89

0

ƌƜÒŽƛİƟƛƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƟıơı¤àƝƛıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ZÁBAVNÉ LETO
ZDRAVIE
/ SLUŽBY,
/ SLUŽBY
DOMÁCNOSŤ
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Poučné leto plné zábavy,
príbehov ale aj súťaží

Počas nasledujúcich
mesiacov
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribehyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci
nový príbeh o permoníkoch, Klimkovi a Barborke z Kremnice. Rozprávky
vznikajú v spolupráci so skúsenými
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré
finančné témy, ktoré sme spracovali
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa
základných škôl. Okrem samotného
napínavého príbehu si tak deti precvičia čítanie s porozumením, môžu si
osvojiť základné finančné zručnosti,
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet
svojich rodičov. Ku každému príbehu
nájdete aj samostatne spracovaný materiál pre celú rodinu, ktorý obsahuje
niekoľko otázok pre deti a tematických
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivity, ktoré môže rodina spolu podniknúť.
Spomínané aktivity budú každý
mesiac spojené aj s výzvami na sociálnych sieťach, v rámci ktorých môžu
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.
V príbehoch z Kremnice sa spoločne s permoníkmi dozviete, ako peniaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a
ochrániť ich pred sebou i nástrahami
moderného sveta. Zároveň získajú deti
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a objavovať svoje okolie vďaka zaujímavým
aktivitám a dobrodružstvám.
Podľa jednej z mnohých kremnických legiend o objavení zlata v Kremnických vrchoch, sa jedného dňa zjavil istému poddanému, ryžujúcemu v
potoku pri Starej Kremničke zlato pre
pána hradu Šášov, bradatý človiečik,
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zlata. Potom ako poddaný trikrát mocne
udrel do skaly, povyskakovali z vody
malí človiečikovia a stiahli ho do nej
za jeho chamtivosť. Údery však začuli
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta
povolal baníkov a práve na tom mieste
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.
Navštívte stránku 5penazi.sk/pribehyzkremnice.

Partner
Wüstenrot
13 121 0007

Národná banka Slovenska (NBS) a
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte
sa na dobrodružnú cestu za poznaním s permoníkmi, Barborkou a
Klimkom, pre malých aj veľkých.
NBS v rámci projektu finančnej
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s
Múzeom mincí a medailí v Kremnici prináša zábavné finančné vzdelávanie pre rodiny s deťmi. Zažite
dobrodružstvá so zvedavými permoníkmi u vás doma, aj v prírode,
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148

PRIEVIDZSKO

» Zdroj: Národná banka Slovenska
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

801210031

8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 23. 6.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 23. 6.
9.15 - 10.00 h.
Lazany: 23. 6.
10.15 h. - 10.30 h.
Kľačno, pri cintoríne: 23. 6.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-15

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

7

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

3,80 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

801210005

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

PD21-23 strana-
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Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

12

ĽUDOVÁ TVORIVOSŤ / SLUŽBY, KURZY

13
PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Zamyslenie od vás...
Oberačky hrozna sú síce ešte skoro
v nedohľadne, ale neviem, čo bude
a ako bude, a tak ma napadlo, že by
som vás poprosil, či by ste nemohli
spestriť ten čas predoberačkový vo
vašom periodiku takými insítnymi
veršíkmi zo Štefanova.
Napísal do redakcie pán Peter Kozolka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za
čitateľov.

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

0905 402 526

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

13 121 0301

PRIEVIDZSKO

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.
Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.
Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.
Veselšie bolo potom v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

» red

OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 22.6.2021

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.

22.6.2021

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

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

A - motocykle (AM, A1, A2, A)
5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

13 121 0039

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 22.6.2021

22.6.2021 o 16.00 h.

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99
STROJOVÉ

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

POTERY
61-0056

13 121 0021

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

0948 300 988
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Prečo máme vyššie účty za teplo?

13 121 0317

Redakcia sa na zvýšené ceny za teplo pýta Mi- Redakcia: Ceny povoleniek však stúpajú dlhodobo...
roslava Piačeka, riaditeľa závodu Slovenských
Miroslav Piaček: Áno, ale od polovice roka 2020
elektrární Elektrárne Nováky.
do konca mája 2021 bol nárast dramatický. Kým v
Redakcia: Pán Piaček, obyvateľom Hornej Nitry, júni 2020 boli ceny kótované na trhu na úrovni 20 až
ktorí sú napojení na centrálnu dodávku tepla zo 25 EUR za tonu CO2, v súčasnosti je cena emisných
Slovenských elektrární, prišli v týchto dňoch po- povoleniek na trhu vyššia ako 50 EUR za tonu. Tamerne vysoké účty za teplo, prečo?
kže náklady na nákup emisných povoleniek vzrástli
medziročne o 100 %. A to sa musí odraziť na účtoch.
Miroslav Piaček: Teplo vyrábame z hnedého uhlia Slovenské elektrárne náklady v cene tepla aplikujú
ťaženého v našom regióne a na spaľovanie tohto uh- v zmysle vyhlášky, výhradne vo výške skutočných
lia je potrebné nakupovať emisné povolenky. Cena nákladov, ku ktorým nie je možné pripočítať žiadny
emisných povoleniek za posledné mesiace enormne zisk. Tento proces je prísne kontrolovaný zo strany
zrástla a tento náklad sa pretavuje do konečnej ceny Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).
spotrebiteľa. S rovnakým problémom zápasia všetky
teplárne, ktoré vyrábajú teplo z fosílnych palív. Pri Redakcia: Čo sa s tým dá robiť?
kvalite hnedého uhlia, aké sa ťaží v našom regióne,
ceny narastajú o to viac. Slovenské elektrárne však Miroslav Piaček: Jediná cesta je dekarbonizovať
majú povinnosť vyrábať elektrinu len z domáceho výrobu tepla ako aj výrobu elektriny a to nielen v
našom regióne ale celkovo v rámci SR, teda vyrábať
uhlia, uloženú štátom.
čo najviac z nízkoemisných zdrojov. Ceny emisných
Vzhľadom na rôzne dezinterpretácie považujeme za povoleniek budú aj naďalej stúpať, sú hlavným nádôležité zároveň zdôrazniť, že zvýšenie ceny za teplo strojom na zníženie emisií skleníkových plynov a
v regióne Hornej Nitry nijako nesúvisí s rozhodnutím keďže tie sa majú znížiť v Európskej únii v roku 2030
nepokračovať vo výrobe tepla zo zdroja Elektrárne na 55 % hodnoty z roku 1990, tento trend bude naautor foto: Gabriel Lipták
ďalej narastať.
Nováky po 31.12.2023.
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interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY

od 576,90€

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

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD21-23 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0327

www.inexdecor.sk

KULTÚRA / SLUŽBY
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Salón výtvarníkov 2021
ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu
v tomto jubilejnom ročníku.
V jeho portfóliu sa objavuje mnoho
známych mien, ktoré by mohli prispieť
Organizátorom podujatia je Malo- k jeho prestíži, ale úlohou Salónu je
karpatské osvetové stredisko v Modre spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav- dar - dar tvoriť.
ského samosprávneho kraja. Hlavným
V rámci expozície výstavy môžete
partnerom tohto výnimočného poduja- vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov
tia je Fond na podporu umenia, ktorý Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom
ho z verejných zdrojov podporil.
„Vďačnosť Zemi“.
Salón výtvarníkov vyrástol za 25
Kurátorom výstavy a jej priamym
rokov svojej existencie do veku mladí- účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti,
Salón výtvarníkov 2021 s podtituale stále v ňom planie oheň bujarosti, lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe,
optimizmu, radosti a túžby experimen- Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.
ale cíti potrebu vkladať do svojho života nové veci, ktoré ho neustále posúvajú vpred a cibria jeho kvality. Preto
sú pestrosť, rozmanitosť a hravosť
atribútmi tejto výstavy, tak v žánroch
ako i v témach a technikách. Nájdete
tu diela vyzretých neprofesionálnych
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s prácami študovaných a uznávaných autorov
- majstrovské umelecké kúsky poňaté
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty,
textílie či šperky. V blízkosti vystavených exponátov zacítite vôňu oleja či
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akrylu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a rozmanitosť spracovania textílií. Je to tvor» red

 1 x uvítací aperitív, 6 x ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe
 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera
 2 x regionálne folklórne vystúpenie
 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade

37-0092

 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním

205/55 R 16 91V
r. v. 2020/2021

82,80 €

38,90 €

v pneuservise alebo online

S FIT EQ

37-0080

w w w. miko na. sk

47-026

V ÝPREDA J

Salón výtvarníkov sa opätovne zaskvie v moderných priestoroch galérie Zoya Museum – ELESKO Wine
Park v Modre.
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Nad listami čitateľov
Po dlhšom čase, osobne želám každému z vás, kto ste sa unúvali a napísali do redakcie list (mail) či ohlas,
všetko dobré a v mene redakcie ďakujem.

32-0055-1

ľom, ľuďom, ktorí sa s našim titulom
delia o svoju biedu, trápenia, ľuďom
osamelým a životom sklamaným. To by
si opäť vyžadovalo zriadiť jednu „bútľavú vŕbu“. Ubezpečujem vás, pisateľov
takýchto listov, že často na vás myslím
Tak, ako každé médium, aj RE- a to, čo píšem v článkoch, je často neGIONPRESS dostáva sporadickú odo- priamou odozvou na vaše ponosy. A
zvu. Tak, ako každé médium, aj RE- niekedy aj priamou.
Chcel by som vás poprosiť o pochoGIONPRESS dostáva odozvu negatívnu
aj pozitívnu. V médiách pracujem už penie, naše vydavateľstvo nie je personaozaj dlho, takže presne tento rituál nálne zariadené tak ako bežné printopoznám. Nebudem citovať ani z jednej, vé redakcie, nemáme ľudí, aby išli po
ani z druhej kôpky, aj keď, tá druhá, stopách vašich problémov a aby vám
vyjadrujúca spokojnosť, je výrazne pomohli vybavovať to, čo sa vám v sysvyššia. (A obsahovo korektnejšia.) A to téme našej byrokracie vybaviť nedarí.
Na záver ešte jedna informácia - REurčite poteší.
Mrzí ma, že nemôžem odpovedať (z GIONPRESS už od leta roku 2018 nie je
časových dôvodov) na každú reakciu, majetkom žiadneho politika, neovplyvpostreh, názor. Nie je to v silách jedné- ňuje ho žiadna politika, ani žiaden poliho človeka, to by si vyžadovalo zamest- tik či strana alebo hnutie, nanajvýš ak
nanca na plný úväzok, ale zas, odpove- to, čo napáchajú vo verejnom živote a
de by boli strojené, nie tak „od srdca“, dotýka sa to nepriaznivo nás všetkých.
S vďakou za vaše podnety a so žeakoby som si ich často želal písať.
Od srdca aj na tie kritické, ktorých laním pokojných dní
charakteristickým znakom je často vulgárnosť a neznalosť či spoločenská slepota, čo už samo o sebe je vizitkou ich
odosielateľa. Spravil som však niekoľko
výnimiek a na niektoré z nich som odpovedal, ak niesli znaky snahy o komunikáciu a vyjasnenie si niektorých
otázok. A napokon sme sa vždy zhodli s
pisateľom a zaželali si pekné dni.
Mrzí ma však najmä, že nedokážem odpovedať najmä starším pisate» Ivan Brožík, šéfredaktor

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
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AMBULANCIA NA REDUKCIU
TELESNEJ HMOTNOSTI

HRAVO a
O a ZDRAVO

Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí celoživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hojnosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripraviť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.
Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chudnú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, ženy 4
- 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname chudnúť.
Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čerpať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizovane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgánoch a z telesného tuku.
Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukovali nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravotný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlhodobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol,
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné parametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie Vášho
tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných orgánov,
prísun kilojoulov.
Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient
vždy po dohode cca každých 14 dní.
Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pritom nehladovať, aby Ste si udržali
svoju dosiahnutú zníženú hmotnosť. Jednoducho aby nenastal jojo
efekt. Získate od nás školu výživy.
Vedecké poznatky fungovania
ľudského metabolizmu využíva
naša ambulancia VITADU®.
Nikdy nepodceňujte svoju
schopnosť spraviť vo svojom
živote zmenu. Ambulancia VITADU® Vás v tom podporí a jej diétny program pomohol na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, USA
a Chorvátsku už množstvu
ľudí – tak prečo nie aj Vám!

PD21-23 strana-
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Na konzultáciu je nutné
si vopred telefonicky
dohodnúť termín.

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com
Galéria Jabloň, 3.poschodie
vľavo, M.Falešníka 6,
Prievidza
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Mesto Prievidza opäť podporilo prevádzku zdieľaných bicyklov
Obyvatelia a návštevníci Prievidze a Bojníc si budú môcť
aj v roku 2021 požičať zdieľané bicykle na spolu 20 stojanoch, a prepraviť sa nimi na krátke trasy. Mesto Prievidza
alternatívnu ekologickú dopravu podporilo objednaním
prevádzkovania služby Zelený bicykel na 120 dní.

Jednorazová jazda za 40 centov
Jednorazová polhodinová jazda na Zelenom bicykli stojí 40
centov, teda ostáva nezmenená. Úhrada sa realizuje prostredníctvom spoplatnenej SMS správy na číslo 8866. Podrobné
pokyny sú na všetkých stojanoch služby Zelený bicykel.

Prevádzka je objednaná na 120 dní
Na základe zmluvy o zabezpečení služby verejných zdieľaných bicyklov spoločnosť 2brothers zabezpečí pre mesto Prievidza prevádzku verejných zdieľaných bicyklov. Mesto sa s
prevádzkovateľom dohodlo na zabezpečení prevádzky služby
Zelený bicykel na obdobie od 1. júna do 28. septembra 2021,
teda spolu na 120 dní. Za všetky dni prevádzky zaplatí mesto
spolu najviac 12 000 eur.

Mesačné programy sú k dispozícii dva. Za 250 predplatených
minút v balíku Program Start, ktoré sú k dispozícii 30 dní,
zaplatí zákazník 1,90 eur. Program Liter s 1 000 minútami na
30 dní stojí 5,90 eur. Stojan je možné odomknúť na mobilnom
telefóne cez internet, alebo prostredníctvom karty, ktorú bezplatne vydáva prevádzkovateľ.

Služba Zelený bicykel umožňuje krátkodobú výpožičku bicyklov na krátke trasy na účel alternatívnej ekologickej formy
dopravy, na území miest Prievidza a Bojnice pre obyvateľov a
návštevníkov. Spolu je k dispozícii 50 bicyklov, ktoré je možné zaparkovať na 20 stojanov – 17 v Prievidzi a 3 v Bojniciach.

Ceny služby Zelený bicykel
• jednorazová jazda (Maximálna povolená dĺžka jazdy je 30
minút.) – 0,40 €
• Program Start (250 predplatených minút, po maximálnu
dĺžku 30 dní) – 1,90 €
• Program Liter (1.000 predplatených minút, po maximálnu
dĺžku 30 dní) – 5,90 €

Informácie o doručovaní rozhodnutí o vyrubení miestnych daní

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 11/2019 o
miestnych daniach sú od platenia dane z nehnuteľnosti oslobodení daňovníci vo veku nad 70 rokov.
Oslobodenie sa týka stavieb na bývanie a bytov, pokiaľ slúžia

na ich trvalé bývanie, to znamená, že pokiaľ majú daňovníci
vo veku nad 70 rokov vo vlastníctve len stavbu na bývanie
alebo byt, tak im v roku 2021 daň nebola vyrubená, a preto im
nebolo doručené rozhodnutie o vyrubení dane. Na základe
zmeny zákona mesto po prvýkrát oslobodilo v roku 2021 týchto daňovníkov automaticky na základe dosiahnutého veku a
bez povinnosti uplatnenia tohto nároku v daňovom priznaní.
Zároveň dáva mesto do pozornosti daňovníkom, ktorí majú
aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, že im rozhodnutia doručuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy do týchto schránok.
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Vzhľadom na viaceré telefonické dotazy, že daňovníkom
vo veku nad 70 rokov neboli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, mesto zverejňuje nasledovnú informáciu.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

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

Volajte na bezplatné číslo

0800 500 091

85_0268

už
od
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0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

