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PRIEVIDZSKO

Č. 33 / 20. AUGUST 2021 / 25. ROČNÍK

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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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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0944 366 615
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Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už 
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera 
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila 
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia 
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť. 

Iba sa ticho a s čoraz väčším 
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie, 
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú 
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí 
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba 
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili 
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aro-
gantným ignorantom a tak, ako sa 
vraví – inak „držať hubu a krok“? A 
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi 
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých, 
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre 
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči. 
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor 
nás všetkých. Škoda, skúsme proti 
tomu niečo urobiť, nedaj-
me priestor arogancii a 
ignorácii. Vráťme sa do 
čias, keď sme ešte boli aj 
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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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

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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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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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.

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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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojich 
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú 
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár 
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí 
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú 
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú 
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme 
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof, 
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného 
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia 
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality 

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote 
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili 
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete 
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by možno 
klesla a  prišiel by 
o  prácu. Nenechaj-
me sa kŕmiť otráve-
ným krmivom, ktoré 
prinášajú médiá. Zo-
staňme dobrí, ko-
najme dobro 
a  dostaneme 
radosť. 

Nie sme zlí

» Ján Košturiak
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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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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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

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

T:0948 975 710

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré motorky diely do-
klady mopedy babetu, T: 0940 
100 473
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, Ba-
betta, Stadion, Simson aj iné, T: 
0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 1-izb. byt 
so samostatným vchodom a 
1-izb. byt spoločný vchod v RD v 
PD. Byt je komplet zariadený v 
tichom prostr. 220€/mes.1 os. aj 
s energ. bez akontácie. Najlepšie 
zamestn. muž alebo dôchodca, T: 
0944 589 022
» Dá do prenájmu zariadenú gar-
sónku v Prievidza pri fut. štadió-
ne len zamestnaným, RK nevolať, 
T: 0949 451 774

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim heligónku môže byť aj 
poškodená, T: 0903 317 515
» Kúpim jelenie danielie parohy a 
trofeje, T: 0904 134 080

hľadám prácu 15

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

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Keď som bol malý a spadol mi rožok, po-
vedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes 
by to vyvolalo hrôzu. 

Hygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úra-
dy hygieny vydávajú normy, napr. v súvis-
losti so školami, ktoré sú často nesplniteľné 
a bránia humanizácii školských budov.  

Bežné pravidlá hygieny sú dôležité. 
Pre rôzne ochorenia, ktoré sa medzi deťmi 
šíria a neraz paralyzujú školu, keď prechá-
dzajú na učiteľov. Donedávna do školy pri-
šiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale 
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy. 
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti ži-
vota na prevenciu. 

Veďme sa k zodpovednosti, chorí ne-
patria do kolektívu školy. Neobmedzujme 
telesnú výchovu a šport. Venujme sa varia-
bilným aktivitám, nie iba loptovým hrám. 
Ak sa bojíte šatne, nech sa deti prezliekajú 
vo väčšej miestnosti. Učme deti aj vonku, 
umožnime im ísť cez prestávku von. Kon-
trolujte deťom (aj starším) oblečenie. Neraz 
sa riadia módou alebo odhadom. Potom 
sa vonku premávajú s holým a spoteným 
chrbtom. Nebezpečné! Nedovoľte im doma 
iba sedieť. Či nad knihami, či nad mobilom. 
Oddych a pohyb po vyučovaní musia byť! 
Prestávky nech sú relaxom, nie drezúrou.

Zaradiť do stravy ovocie a zeleninu. 
Dávať k obedom šaláty a viesť deti k zdravej 
strave. Ak im nechutí, nahrádzať vitamí-
novými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do 

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu 
desiatu. 

Učiť žiakov po aktivitách umývať si 
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v ško-
le. Ak pri umývaní celého tela nezvládnu 
studenú vodu, tak aspoň vlažnú. Pozor na 
prechod z kúpeľne! Netreba veľa kozmetiky, 
niekedy stačí kúpeľ s čistou vodou.

Na vyučovaní sa venujme zdraviu. Nie 
jednorazovo. Veďme malých i starších žia-
kov. Diskutujme o zdraví na rodičovských 
stretnutiach. 

Ak ide o silný vírus, častejšie vetrajte, 
umývajte triedy i lavice alebo používajte 
žiariče. Rúška sú dávno v niektorých kraji-
nách akou-takou prevenciou. Ak s nimi ne-
súhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky. 
Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na 
ruky. Možno prijať aj preventívne meranie 
teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontak-
ty nie sú zatiaľ nutné (napr. podať si ruku). 
Škola by mala mať možnosť občas striedať 
klasické vyučovanie s online. 

Zdravie súčasných detí je krehkejšie. 
No privrite občas oči, keď sa „zašpinia“. 
Počúvajme aj overené „babské“ rady, ktoré 
isto obmedzia aj horšie vírusy. Deti majú 
síce  lepšiu schopnosť uzdraviť sa, ale cho-
roba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa 
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logic-
kým opatreniam namiesto strachu z každej 
molekuly vzduchu.     

Ochrana pred 
rôznymi vírusmi - nie iba v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684

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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Ministerstvo životného prostredia 
plánuje poskytnúť v rámci Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia značné prostriedky z Ko-
hézneho fondu na podporu budova-
nia verejných kanalizácií, čistiarní 
odpadových vôd a súbežnú výstavbu 
verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy-
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o 
poskytnutie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
na financovanie budovania verejných 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a 
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktu-
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, 
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa 
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov 
priestor na predloženie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok a pre riadiaci 
orgán na vykonávanie konaní o predlo-
žených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navý-
šiť, avšak navýšenie finančných zdrojov 
na výzvu je viazané na schválenie Eu-
rópskou komisiou. Spolu so zdrojmi spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu a z 
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdro-
je na podporu projektov vo vyhlásenej 
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento ob-
jem zdrojov bude alokovaný na nenávrat-
ný finančný príspevok tým žiadostiam, 

ktoré už boli predložené do konania a v 
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú 
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby 
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy nevá-
hali s predložením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a predložili ich čo 
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tej-
to výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou 
obcí),
• právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa 
zákona o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku bude dostupné na 
webovom sídle www.op-kzp.sk.

Podpora kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd

» Zdroj: MŽP SR



PD21-33 strana- 6

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, SPOMÍNAME Najčítanejšie regionálne noviny
6

13
 1
2
1 
0
0
3
0

ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

13
 1

2
1 

0
4

4
1

Dňa 30.7.2021 uplynulo 10 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný ocko, svokor, dedko a pradedko

Navždy ste ostali v našich srdciach a na lásku, ktorou ste 
nás všetkých zahŕňali nikdy nezabudneme. 

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou spomína dcéra s rodinou. 

Gabriela Boleková, rod. Cagáňová. 

Jozef Bolek

a dňa 21.8.2021 budú 3 roky, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, svokra, babka a prababka

Zuzanky Maďaričovej. 

 Dňa 25.8.2021 si pripomíname 

nedožitých 45 rokov

 

   S láskou spomínajú otec a sestra Mirka. 
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pána Mariána Píša

„Neplačte moji drahí, nechajte ma kľudne spať. 
Nebolo mi dopriate už s vami byť, 

nebolo mi dopriate už s vami ďalej žiť.“ 

Dňa 10.8.2021 sme si 

pripomenuli 8. výročie úmrtia

 z Prievidze. 

 
   S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Lucia, zať Roman, 

vnuk Denis, ostatná rodina, priatelia a známi. 
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Najmä ženám (ale aj mužom), naro-
deným v r. 1957-65 nebola podľa vtedy 
platného zákona  zohľadnená výcho-
va detí pri znížení dôchodkového 
veku. Sociálna poisťovňa postupne 
vypláca kompenzáciu. 

Viacero poistencov sa na ňu obracia 
s otázkami, či na kompenzáciu majú au-
tomaticky nárok. Pravidlá spôsobu kom-
penzácie a okruh poistencov stanovuje 
zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. 
januára 2021 nanovo definoval určovanie 
dôchodkového veku.

Kompenzáciu možno priznať iba 
tým, ktorým sa podľa novej právnej úpra-
vy dôchodkový vek zmenil. Niektorým 
ženám sa však nezmenil. Ide o ženy na-
rodené v rokoch:
• 1957 – 1958, ktoré vychovali tri a viac 
detí,
• 1959 – 1963, ktoré vychovali päť a viac 
detí.

Zároveň platí, že nárok na kompen-
záciu má len ten poistenec, ktorý by novo 
určený vek bol dosiahol pred 1. januárom 
2021, teda v období, kedy mu v tom čase 
účinný zákon určoval neskorší vek od-
chodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dô-
chodkový vek až po 31. decembri 2020, už 
do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, 
ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon 
im preto nepriznáva nárok na kompenzá-
ciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju 

Sociálna poisťovňa priznáva automatic-
ky, netreba o nič žiadať.

To, či sa poistencovi od 1. januára 2021 
zmenil dôchodkový vek, je možné zistiť 
prostredníctvom kalkulačky na výpočet 
dôchodkového veku, ktorá je dostupná 
na webe Sociálnej poisťovne pod nA ešte 
jedno upozornenie pre dôchodcov - do 31. 
augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku 
dôchodku zo zahraničia. Dôchodcovia, 
ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, 
majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť 
Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto 
dôchodku. Tento rok je potrebné informá-
ciu zaslať už do 31. augusta 2021.

Oznámenie o výške dôchodku zo 
zahraničia Sociálna poisťovňa 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 tre-
ba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny 
oznámiť – a to do 31. augusta 2021.

Postup pri oznámení výšky dôchod-
ku je rovnaký ako minulý rok. Dôchod-
covia tak urobia prostredníctvom e-for-
mulára, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. Použitie 
e-formulára je jednoduché. Po vyplnení 
základných identifikačných údajov dô-
chodca uvedie údaje o dôchodku z cu-
dziny a e-formulár odošle do Sociálnej 
poisťovne.

Ako je to 
s kompenzáciami dôchodkov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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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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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 23. 8.

119

-25%

(1 kg = 4,76)

250 g

Gouda
• blok

Kuracie 
prsné rezne 379

-32%
cena za 1 kg

Bambino  
• tavený syr v čr�evku

099

-37%

(100 g = 0,66)

150 g

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

• bez kost�, v celku 419

-20%
cena za 1 kg

Smotanový jogurt 
• rôzne druhy

079

-20%

(1 l = 3,16)

250 ml

Smotana 

• 33 % tuku 

Mleté 
mäso mix

349

Supercena
1 kg balenie
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739

Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

079

Supercena

0,66)

100/120 ml

Magnum
• rôzne druhy

099

-37%

(100 g = 0,50)

200 g

Vajcia "M"

169

20 kusov

Kozel

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

449
• parfumovaný

• 3-vrstvový

99

125 kusov

019

-34%

(1 l = 0,10)

2 l

38 % 

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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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

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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ZAMESTNANIE

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

13
 1
2
1 
0
0
0
8

ors 

tte 

KONTAKT:  praca@saargummi.com ,  046/511 8111 , 046/5118 200,  0915 989 083 

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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Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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V PRIEVIDZI BUDUJEME ĎALŠIE PARKOVISKÁ
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 12
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34

1

V  centre mesta na Ul. M. Hodžu, na sídlisku Píly a na uliciach 
Malookružná a  Riečna pribudnú nové parkovacie plochy. Na Ul. 
A Mišúta dôjde výstavbou parkoviska k zmene spôsobu parkova-
nia. Práce realizujeme práve v týchto dňoch. 

Priamo v teréne som kontroloval výstavbu parkovacích miest. 
Tie vzniknú vo viacerých lokalitách Prievidze: 
- v lokalite Ul. M. Hodžu 2 - 4 vznikne spolu 14 parkovacích miest,
- v lokalite Malookružná ulica 41 - 45 vznikne 10 parkovacích miest,
- v lokalite mestského parku na Riečnej ulici vznikne spolu až 16 
parkovacích miest,
- spevnená plocha na Ul. A. Mišúta upraví parkovanie pre 10 osob-
ných automobilov.

Najmä výstavba parkovacích miest na Riečnej ulici na sídlisku 
Píly je dlhodobou požiadavkou verejnosti. Ako zástupca primá-

torky si uvedomujem, že ľudia žiadajú parkovacie miesta v tejto 
lokalite hlavne na účel sprehľadnenia parkovania. 

Vážení obyvatelia, chcem všetkých 
ubezpečiť, že aj v ďalších rokoch bude-
me systematicky pracovať na zlepšo-
vaní podmienok v  parkovacej politike. 
Výstavba nových parkovacích miest 
podľa požiadaviek verejnosti je jedným 
z týchto krokov. 

  Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Oznam o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej 
vody v meste Prievidza.

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla zo systé-
mu účinného centralizovaného zásobovania, že v dňoch 22. 
až 28. augusta bude z dôvodu plánovanej opravy, údržby a 
revízie Tepelného napájača SE- ENO-Prievidza a primárnych 

rozvodov tepla v Prievidzi prerušená dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody.

V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda 
dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobova-
nia tepla (okrem plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské 
tepelné hospodárstvo v meste Prievidza.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla v meste Prievidza

Lokalita Ul. stavbárov v priestore ktorej bude vybudovaný nový chodník. 

Technické služby mesta Prievidza v letných mesia-
coch vykonávali opravy športových ihrísk. Na základe 
revízií bola realizovaná najmä obnova čiar a opravy 
oplotení jednotlivých športovísk. 

Zamestnanci Technických služieb realizovali v posledných 
týždňoch viaceré opravy na verejných športoviskách a ihris-
kách. Obsahom prác boli hlavne:
- osadenie hokejových bránok vnútrobloku ulíc M. Rázusa a 
A. Žarnova

- obnova náterov na detskom ihrisku „Dopravko“ v Necpaloch
- obnova náterov na Makovického ulici
- obnova čiar a oplotenia na ihrisku medzi Ulicou A. Škarva-
na a Dlhou ulicou
- oprava oplotenia a obnova čiar na ihrisku na Ulici M. Murgaša 
- oprava oplotenia a čiar na ihrisku v Malej Lehôtke

Technické služby plánujú v najbližšom období obnoviť čiary 
ihriska na sídlisku Mládež a vo vnútrobloku ulíc M. Rázusa a 
A. Žarnova. 

Technické služby opravovali verejné športoviská

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na vybudovanie nové-
ho chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Ter-
mín ukončenia a odovzdania diela je stanovený do 75 dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Práce budú stáť 7,4 tisíc eur. 

Investícia na sídlisku Žabník zahŕňa stavebné práce súvisiace 

s realizáciou chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stav-
bárov. Kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby, s cest-
nými betónovými a parkovými obrubníkmi. Novovybudova-
ný chodník bude v dĺžke do 31 metrov a jeho šírka 1,30 metra. 
Chodník bude oddelený od komunikácie stojatými cestnými 
obrubníkmi s napojeniami na bezbariérové vstupy. 

V Prievidzi vybudujú nový chodník 
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA

8
5
_
0
3
4
3

PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 

DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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PRÁCA V ČR 
PRE KAŽDÉHO  

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme 

 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

Mzda: 20.000 - 25.000 Kč netto/mes. 
dlhodobá práca, týždenné zálohy, 

mim. odmena 2 000 Kč 
po odpracovaní 1. mesiaca

Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:nabor.idelta@gmail.com
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PONÚKAME 

platí nad 600 litrov v okrese Prievidza

objednávky sa prímajú osobne alebo telefonicky

DOVOZ KVASU ZDARMA

tel. 0915 699 840, 0915 588 665

www.palenicakocurany.sk

13
 1
2
1 
0
3
3
4


