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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom

TOYOTA YARIS CROSS ROADSHOW
18.8.- 19.8. Prievidza Toyota A.A. Service

Letisková 2C toyotaprievidza.sk
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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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, Rado-
bica, 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, 
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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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: 
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IČO: 36252417 
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Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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VERÍM, ŽE EUROFONDY 
PRE BOJNICKÚ NEMOCNICU 

SA STIHNÚ VYČERPAŤ 
Bojnická nemocnica získala z eurofondov viac ako 1,6 mil. eur. 
O eurofondy sa mohli uchádzať všetky nemocnice, v ktorých sa 
zdravotníci starali o pacientov s ochorením na COVID-19. Naša 
nemocnica získala viac peňazí ako niektoré fakultné nemocnice. 
Zamestancom nemocnice za získanie eurofondov patrí obdiv a po-
ďakovanie. Tieto eurofondy môžu byť použité na nákup dôležitej 
zdravotnej techniky. Plánujú sa z nich zakúpiť napr.: ventilátory 
na umelú pľúcnu ventiláciu, infúzne systémy, EKG prístroj atď.  

Je tu ale problém: O úspešnej žiadosti, resp. schválení financií pre 
nemocnicu, na TSK vieme od 24. februára 2021. Ibaže verejné ob-
starávanie na techniku bolo vyhlásené až koncom mesiaca júl, a 
aj to len na menšiu časť objemu tovarov. Stále nebolo vyhlásené 
na všetku techniku. Vyhlásenie súťaže režíruje Úrad TSK prostred-
níctvom externej spoločnosti. Žiaľ, množstvo verejných súťaží v 
zdravotníctve končí rôznymi námietkami, čím sa súťaže predlžujú 
a naťahujú rôzne lehoty. Neskorým vyhlásením verejného obsta-
rávania môžeme stratiť ďalší potrebný čas a môžeme sa oprávne-
ne obávať, či nemocnica v Bojniciach stihne do potrebného termínu 
vyčerpať všetky finančné prostriedky a nebude ich musieť vrátiť.

Tému som otvoril aj na Zastupiteľstve 
Trenčianskeho kraja. Predsa len 1,6 
mil. eur je veľký objem financií. Drž-
te palce, nech sa dobrá vec podarí a 
naša nemocnica bude mať kvalitnú 
techniku pre všetkých pacientov.   

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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Mesto Bojnice 
zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory 

v meste Bojnice: 

- v Meštianskom dome na Hurbanovom 
námestí 49/40 o rozlohe 17,50 m2.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke 
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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Kedy vyhľadať právnu 
pomoc?  

Slovenský právny poriadok obsahuje nespočetné 
množstvo zákonov, vyhlášok či nariadení. Pre väčšinu z 
nás je tento systém neprehľadný. S právnymi predpismi 
a vo všeobecnosti s právom sa stretávame v každoden-
nom živote pri rôznych situáciách. Mnohokrát v živote 
sa človek ocitne v situácii, ktorú predtým nezažil, ako 
je kúpa domu, prenájom bytu alebo uzavretie poistky. 
Spoliehame sa na vlastné schopnosti či sami sebe tvr-
díme, že nie je dôležité, čo podpisujeme, alebo kto by 
nás chcel v danom prípade oklamať. V takýchto prípa-
doch je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj jeden podpis 
na zmluve či inom dokumente môže ovplyvniť rôzne ob-
lasti nášho života (napr. aj finančnú stránku). Tak ako 
so zdravotnými problémami, s ktorými si nevieme dať 
rady, ideme k lekárovi, rovnako to platí aj v práve. Pod-
statné je problém riešiť včas vopred a vyhnúť sa situá-
cii, kedy sa s problémom nedá nič robiť. Aj v rámci pro-
jektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
riešime problémy týkajúce sa oblasti práva v Kontakt-
nom centre Prievidza. Projekt je určený pre bývalých, ale 
aj súčasných zamestnancov HBP, a.s.  

  Mgr. Ivan Benca
Odborník pre oblasť legislatívy Kontaktného centra Prievidza

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk.
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Zdravotné prezúvky vo veselých farbách 
aj na www.lekarenstm.sk

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

MedPharma Kremík 
30mg 100+7 tabliet 
- výživový doplnok s obsahom 
kremíka, PABA, Biotín, Selén

BIODERMA 

PHOTODERM 

KID SPF50 

200ml a 

BIODERMA 

PHOTODERM 

BRONZ SPF 30 

suchý olej 

200ml 
ZĽAVA – 6€ 
do 31.8.2021

Vichy COLLAGEN SPECIALIST krém 
50ml + 3 darčeky 
-  komplexná denná starostlivosť proti 
vráskam a strate kolagénu v pleti

Calcium chloratum - TEVA 
100ml - liek s obsahom vápenatej 
soli, z ktorej sa v organizme uvoľňujú 
ióny vápnika. Ióny vápnika majú vplyv 
na normálnu činnosť nervového a 
svalového tkaniva, tvorbu a pevnosť 
kostí a znižujú chorobne zvýšenú 
priepustnosť krvných kapilár 
sprevádzajúcu reakcie 
z precitlivenosti (alergické 
reakcie)

KLORANE darček k nákupu nad 
20€ taštička Chinín alebo Mango 
- v hodnote 8.15€ 

BELIEMA 
Pro-Sensitive 
Intim Gél 200ml 
- na dennú intímnu 
hygienu a ochranu pred 
podráždením

Kaloba 50ml 
- kvapalný extrakt 
z koreňa muškátu, 
rastlinný liek na 
liečbu akútnych 
infekcií horných 
dýchacích ciest

3,72€
7,43€

3,40€
4,86€

8,24€
11,77€

2,25€
4,50€

34,84€
38,84€

Urinal Express pH 
6 sáčkov 
-  výživový doplnok, rýchla 
úľava pri pocitoch pálenia a 
podráždenia, na rýchlu 
neutralizáciu 
kyslého pH 
moču

4,06€
8,12€
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

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

komplet dvere + zárubňa 110€

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
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré auto Škoda 
Ford Tatra Simca Trabant 
Wartburg a iné, T: 0940 100 
473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

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
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
T: 0905 767 777
» Kúpim akordeón heligón-
ku husle saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim bankovky a mince 
ČSR, SŠ a ČSSR aj celé al-
bumy len v dobrom stave! T: 
0915 143 219

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181
» Sympatický 55-r. muž 
hľadá priateľku do 52-r. z 
PD, ktorá má rada prírodu. 
Prosím SMS. T: 0948 242 
564
» Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Volať na číslo 0918 256 367 

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.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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�  ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

�  BÚRACIE PRÁCE

�  DOMY NA KĽÚČ
�  DOVOZ ŠTRKOV

info@princestav.sk            www.princestav.sk

PRINCE STAV
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0944 366 615
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V uplynulých týždňoch sme nezaháľali a boli medzi Vami, aby sme 
spravili rodinám krajšie leto. Pokračovali sme v sérii našich susedských 
popoludní, tentokrát na sídlisku Kopanice. Deti a rodičia si vychutnali di-
vadielko, animácie, tvorivé dielne a tešili sa aj zo spoločnej výroby hotelu 
pre hmyz, ktorý bude osadený na tomto sídlisku. Zmeny prichádzajú aj 
na Zapotôčky a vo vnútrobloku na ul. Šafárika a 
Šulekova pribudla najväčšia skákačka na chod-
níku v našom meste. Maľovala ju úžasná sused-
ská komunita a som nesmierne rád, že jej máme 
možnosť pomáhať, podporovať ju a realizovať s 
nimi krásne aktivity. 

    A leto s Lepšou Prievidzou rozhodne nekončí!   

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

LETO S LEPŠOU PRIEVIDZOU

www.lepsiapd.sk

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

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 13
 1
2
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Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí ce-
loživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je 
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hoj-
nosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripra-
viť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chud-

nú 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“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných 
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizo-
vane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti 
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgá-
noch a z telesného tuku.

Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukova-

li nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac 
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie 
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravot-
ný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo 
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlho-
dobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol, 
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné pa-
rametre: 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 pri-

tom nehladovať, aby Ste si udržali 
svoju dosiahnutú zníženú hmot-
nosť. 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 VITA-
DU® Vás v tom podporí a jej diét-
ny program pomohol na Sloven-
sku, v Čechách, Maďarsku, USA 
a Chorvátsku už množstvu 
ľudí – tak prečo nie aj Vám!
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Vstupné: 13,00 €  
na mieste 15,00 €

PREDPREDAJ

Parkovanie v cene vstupenky 
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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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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ 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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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Sociálna poisťovňa prepočítala 
dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, 
ich exekučné zrážky. Urobila tak v 
nadväznosti na zvýšenie životného 
minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej 
sumy 214,83 eura na 218,06 eura. 

V augustových výplatných termí-
noch sa tak táto zmena dotkne viac 
ako 30 tisíc poberateľov dôchodkových 
dávok.

Zvýšenie životného minima zna-
mená, že exekvovaným dôchodcom sa 
zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke 
dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o 
skupinu približne 30 500 dôchodcov – 
z nich bude mať 30 tisíc exekučnú zráž-
ku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa 
výkon exekučnej zrážky zastaví.

Pri zvýšení životného minima sa 
totiž zvyšuje minimum, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok z dô-
chodku zostať. Sociálna poisťovňa 
preto tým dôchodcom, ktorých dôcho-
dok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu 
dôchodku a znižuje sumu exekučnej 
zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, 
môže mať za následok aj ukončenie 
vykonávania exekučných zrážok z dô-
chodku. Ide o situáciu, kedy je dôcho-
dok nižší ako minimum, ktoré mu musí 
zostať.

O týchto zmenách Sociálna pois-

ťovňa aj tento rok informuje každého 
dotknutého dôchodcu písomnou in-
formáciou. Poberatelia dôchodkov 
ju dostanú v priebehu augusta 2021 a 
okrem iného bude obsahovať aj dátum, 
od ktorého im bude dôchodok prvýkrát 
vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou 
informácie bude aj predpokladaný dá-
tum ukončenia exekučných zrážok z 
dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vo-
pred, exekučné zrážky v novej sume 
je možné vykonať prvýkrát v auguste 
2021. V tomto mesiaci dostanú dôchod-
covia vyplatenú aj sumu dôchodku, 
ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.

Upozornenie:
Dôchodcovia, ktorí poberajú dôcho-

dok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 
povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni 
aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento 
rok je potrebné informáciu zaslať už do 
31. augusta 2021. Oznámenie o výške 
dôchodku zo zahraničia Sociálna po-
isťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. 
dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa 
vyplatí už v novembri, čo je o mesiac 
skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj 
skorší termín, do ktorého treba aktuál-
nu výšku dôchodku z cudziny oznámiť 
– a to do 31. augusta 2021.

Sociálna poisťovňa 
zastaví exekučné zrážky 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

pani Magdalény Kaplánovej

„Bola si skromná vo svojom živote, 
ale veľká v láske a dobrote. 

Za pokojný spánok tvoj v modlitbách prosíme 
a spomienku na teba v srdci nosíme.“

 Dňa 18.8.2021 si pripomíname 

7. výročie úmrtia

z Prievidze. 

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

Syn Jozef a dcéra Zuzka s rodinou.
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Herbert Palme.

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 
na každý deň patrí tebe naša spomienka, 

už nepočuť po byte tvoj hlas, 
už viac neprídeš medzi nás.“

 Dňa 15.8.2021 uplynie 2. smútočný rok, 

kedy nás navždy opustil manžel, 

otec a dedko

  S láskou a úctou spomína manželka Marika, 
dcéra Tatiana s rodinou a syn Miroslav s deťmi. 
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pán Ing. Milan Pešl. 

S hlbokým zármutkom 
sme prijali smutnú skutočnosť, 
že dňa 21. decembra 2020 nás 

navždy opustil vo veku 88 rokov 
náš drahý manžel, otec, 

starý a prastarý otec

Pozývame rodinu, priateľov a známych na poslednú rozlúčku pri urne, 
ktorá bude dňa 17. augusta 2021 o 15:30 hod. v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.

  Smútiaca rodina.
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pán Emil Šimka

„Kto v srdci žije, neumiera ... “

 Dňa 2. augusta 2021 sme si pripomenuli 

už 11. smutné výročie, kedy nás opustil

otecko a starý otecko

z Novák. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

  S láskou spomínajú deti Ľudmila, Dušan a Marián s rodinami. 
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pani Ireny Vestenickej

Dňa 20. augusta 2021 si pripomíname 

1. výročie úmrtia našej mamy, 

starej a prastarej mamy, 

sestry a švagrinej

z Opatoviec nad Nitrou. 

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

  S láskou spomínajú synovia Miroslav a Ivan, dcéry Alena a Anna s rodinami. 
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Dňa 16.6.2021 sme si pripomenuli 1. smutné 
výročie úmrtia, kedy nás navždy opustila 

naša drahá mamička, stará mama a prababka

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

S obrovskou vďakou, nesmiernou láskou a hlbokou úctou spomínajú 
na rodičov dcéry Mária, Ľudmila, Jana a syn Jozef s rodinami. 

 pánovi Jozefovi ŽIAKOVI.

 pani Margita ŽIAKOVÁ.

Dňa 22.8.2021 si pripomíname 25. smutné 
výročie, kedy navždy dotĺklo srdiečko nášmu 

drahému oteckovi, starému otcovi a pradedkovi
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Chery paradajky 
dat�ové
• exta sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 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. P

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mirnda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Krivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 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
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d



PD21-32 strana- 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR TZB
nástupný plat: 1.400€ bru�o + prémie za realizované projek�
Iné benefi�: osobný automobil (aj na súkromné účely), mobilný telefón
Požiadavky na uchádzača:
- VŠ vzdelanie technického smeru (ideálne TZB)
- SŠ vzdelanie technického smeru + prax v oblasti stavebníctva
- Výborné zručnosti s prácou na PC, vodičský preukaz
Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti v oblasti stavebníctva (TZB), znalosť SW AUTOCAD, záujem o dlhodobý pracovný pomer, 
riadiace schopnosti a zodpovednosť

Rozpočtár TZB 
nástupný plat: 800€ bru�o
Iné benefi�: mobilný telefón
Požiadavky na uchádzača:
- SŠ vzdelanie technického smeru
- Dobré zručnosti s prácou na PC (excel, word, mailová komunikácia, práca na internete ...)
Výhody uchádzača o prácu:
Skúsenosti s vypracovávaním cenových ponúk a tvorby rozpočtov v stavebníctve, záujem o 
dlhodobý pracovný pomer a zodpovednosť
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MAT obaly, s.r.o, 
prijmeme na trvalý PP

 

Asistentku obchodného riaditeľa/nákupca

Vzdelane: VŠ so zameraním na ekonomiku + 1 rok praxe
Podmienka: strojopis, nemecký jazyk, anglický jazyk výhodou, 
znalosť PC – OFFICE.
Miesto práce: Handlová
Termín nástupu: 09/2021, prípadne ihneď
Nástupný plat (brutto): 1.000 – 1.500 € / mesačne, v závislosti od 
individuálnych schopností a skúseností vybraného uchádzača.
Základný plat (brutto): 1.000 Eur / mesačne

V prípade záujmu nás kontaktuje 
na mail: baloghova@mat-obaly.sk, mobil: 0905 351 459
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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovné pozície:

 Zvárač – palič - zámočník
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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá absolventov na pozíciu 

Operátor výroby 
na kompletizáciu strojárskych komponentov 

v trojzmennej prevádzke

Ponúkame: 
- hodinová mzda 4,15 Eur (počas skúšobnej doby)
- mesačné bonusy 
- príplatky za zmennosť                                                                        
- polročné odmeny                                                                    
- príspevok na cestovné 
- benefitový program, sociálny program

Požadujeme:
- spôsobilosť pracovať v trojzmennej prevádzke
- manuálnu zručnosť 
- zodpovednosť a spoľahlivosť

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 

tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk

Tel:       0907 750 838, 041 420 12 16     
e-mail: personal@omniaklf.sk

Hľadáme pre prácu na kovacích linkách

* ZORAĎOVAČ  * SENIOR OPERÁTOR  * OPERÁTOR 

Významný výrobca výkovkov na Kysuciach

pre ložiskový a automobilový priemysel

� mesačná mzda od 1.050 - 1.400 Eur +

� výkonnostné prémie, príplatky za prácu 2, 3 zmena a nadčasy 

� možnosť zapracovania sa na rôzne technológie = mzdový rast

� základná mzda 5-6 Eur/hod

� teplé obedy a večere

� práca v 3-zmennej prevádzke

Očakávame:

� spoľahlivosť v dochádzke 

� pracovná disciplína

� tímovosť

www.omniaklf.sk 13
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KONTAKT:  praca@saargummi.com ,  046/511 8111 , 046/5118 200,  0915 989 085 

Hľadáš si stabilnú prácu? 
 

 

 - chceš sa voziť do práce na zmeny firemným autobusom?

 - chceš pracovať ako kmeňový zamestnanec  a nie agentúrny?

 - chceš mať 13. a 14. plat, jedlo počas pracovnej zmeny za 0,80€, dochádzkový bonus? 

 Ak si odpovedal áno — to je dobrá voľba!
Doplň náš tím, čakáme ťa, pretože rozširujeme výrobu!
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V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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ÚVERY/HYPOTÉKYÚVERY/HYPOTÉKY  
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIEPOISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCAVAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 

0915 168 170 
alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

SLUŽBY
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti 
Slovenského rudohoria je jednou 
z najzachovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete tam viac 
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko 
Biele vody, kde môžete sledovať 
jednu z najpočetnejších kolónií 
sysľa pasienkového na Slovensku.

Na sysľovisko sa dostanete z obce 
Muráň, kde môžete zaparkovať svoje 
auto a potom už budete pokračovať 
pešo po vyznačenej trase. Počas sezóny, 
ktorá trvá približne od marca do konca 
septembra, môžete v lokalite sysľovisko 
Biele vody pozorovať sysľa pasienkové-
ho a jeho život v prírode. Keďže sú sysle 
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich 

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a 
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mno-
hé z nich dokonca nemajú problém pri-
jať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť
„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú 

najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvi-
díte ich pravdaže aj počas poloblačných 
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi 
zlom počasí z nory zvyčajne nevylie-
zajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej 
ochrany prírody SR. Zároveň upozorňu-
je, že by sme sysle nemali chytať do rúk. 
„Jednak sú to chránené živočíchy a ma-
nipulácia s nimi je zakázaná a jednak 
sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že 
sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť. 
Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými 
prednými zubami, môžu človeku spôso-
biť pri pohryzení nepríjemné poranenie. 
No a ako všetky teplokrvné živočíchy, 
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňu-
je. Ak vás to láka a chceli by ste sysle 
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste po-
užili iba vhodnú potravu, inak by ste im 
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nik-
dy nevkladajte do syslích dier, nasypte 
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo 
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu 
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a 
vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo 

do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým 
ju znečistia. O takú potravu potom už 
zvieratká nemajú záujem, ostáva v die-
re ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou 
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj 
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a 
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať. 
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťa-
hujte, aby vás v snahe získať potravu 
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

Prineste zvieratkám 
vhodnú potravu

Najvhodnejšou potravou pre sysle je 
slnečnica, pravdaže chemicky neošetre-
ná, nepražená, nesolená, potom jablká, 

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhra-
dy, lebo nie sú chemicky ošetrené, vô-
bec nevadí, ak sú padané alebo staršie a 
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po 
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju 
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si, 
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlaš-
ské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sys-
ľom síce chutia a neublížia im, ale pre 
sysle to nie je prirodzená potrava a bu-
deme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť 
vyššie uvedeným semenám, teda najmä 
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uza-
tvára Jana Šmídtová.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: ŠOP SR

Pri Muráni navštívte sysľovisko 
Biele Vody

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

autor foto: Ervín Hapl

autor foto: Ján Šmídt
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. 008/2019
Dátum dražby: 09.09.2021 o 11:00 hod. - Prvé kolo dražby

Najnižšie podanie 68 309,57 EUR. Dražobná zábezpeka 6 830,96 EUR

Miesto konania dražby: Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, zasadacia miestnosť.

Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky:
Zapísané na LV č. 4363 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky 
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470 m2 v podiele 1/1
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/43, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 560 m2 v podiele 1/1
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 450 m2 v podiele 1/1.
Zapísané na LV č. 4285 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky v podiele 4/8-iny
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 798 m2 
Zapísané na LV č. 4286 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky v podiele 4/16-iny
- pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 697 m2 (ďalej len 
,,predmet dražby“). 

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

3
6
-0
1
0
1

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

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. 003/2019
Dátum dražby: 09.09.2021 o 10:00 hod. - Prvé kolo dražby

Najnižšie podanie 40 975,40 EUR. Dražobná zábezpeka 4 097,54 EUR

Miesto konania dražby: Notársky úrad Trenčín, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, zasadacia miestnosť.

Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky:
Zapísané na LV č. 4363 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky - pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/42, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 480 m2 v podiele 1/1
Zapísané na LV č. 4377 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky - pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/39, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 490 m2 v podiele 1/1
Zapísané na LV č. 4285 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky - pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/19, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 798 m2 v podiele 2/16-iny
Zapísané na LV č. 4286 pre okres Prievidza, obec Nováky, k.ú. Nováky - pozemok parcely registra „C“ KN p. č. 266/31, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 697 m2 v podiele 2/32-iny (ďalej len ,,predmet dražby“). 

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202



PD21-32 strana- 19

MESTO PRIEVIDZAPRIEVIDZSKO
19

13
 1
2
1 
0
4
12

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Banícky jarmok v Prievidzi sa nebude konať ani v roku 
2021. K rušeniu tradičných hromadných podujatí v tom-
to roku pristúpili viaceré mestá a obce Slovenska. 

Tradičný Banícky jarmok v Prievidzi sa túto jeseň konať 
nebude. Samospráva k jeho zrušeniu pristúpila z dôvodu 
aktuálne platných nariadení a ťažko predvídateľnej epide-
miologickej situácie počas nadchádzajúcej jesene. Podľa 
aktuálne platných nariadení  nie je povolené organizova-
nie hromadných podujatí s kapacitou väčšou ako 1000 
návštevníkov. Banícky jarmok v zvyčajnom formáte výraz-
ne presahuje tento počet, jeho hlavný program navštívi v 
jednom čase tri až päť tisíc ľudí. Organizovanie podujatia s 
obvyklým programom preto nie je možné, bolo by poruše-
ním aktuálne platných protiepidemických opatrení a súvi-

siacich nariadení. 

Veľké kultúrno-spoločenské podujatia, príležitostné trhy, 
ale aj kultúrne programy sú organizačne pripravované nie-
koľko mesiacov pred ich konaním. To je v období aktuálne 
pretrvávajúcej neistoty a ťažko predvídateľného vývoja ďal-
šou okolnosťou, pre ktorú sa definitívne rozhodlo o tom, že 
sa podujatie tento rok neuskutoční.

K rušeniu tradičných podujatí pristúpili aj iné mestá a obce 
Slovenska. Napríklad by sa nemal konať v tradičnom roz-
sahu Salamandrový sprievod v Banskej Štiavnici, mesto ho 
pripravuje len v menšom rozsahu v priestoroch amfiteátra. 
Tradičné jarmoky nebudú organizovať ani Trnava, Mošovce 
a Banská Bystrica.

Banícky jarmok v Prievidzi nebude ani tento rok

V týchto dňoch je realizovaná výstavba spevnených 
plôch na Riečnej ulici v Prievidzi. Celkovo pribudne 
až 16 miest s pozdĺžnym parkovaním pre osobné auto-
mobily. Práce by mali byť hotové v polovici novembra. 

Výstavba odstavných plôch na parkovanie pri mestskom 
parku je dlhodobou požiadavkou verejnosti. Ľudia žiada-
jú parkovacie miesta hlavne na účel sprehľadnenia par-

kovania v predmetnej lokalite. Priestorové možnosti na 
Riečnej ulici dovoľujú vytvoriť 16 pozdĺžnych parkovacích 
miest. 

Prvá etapa prác spočíva v zabezpečení svahového terénu. 
Pre komplikovaný terén danej lokality sú práce na stabili-
zovaní terénu náročnejšie. Celkové náklady na investíciu 
predstavujú sumu 32 tisíc eur. 

Pri mestskom parku budujú 16 parkovacích miest
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V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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RESPIRÁTORY 
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk

8
5
_
0
5
9
9

8
7
-0
0
1
2

3
4
-0
0
0
2
-1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r 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 


