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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

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

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

T:0948 975 710
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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0944 366 615
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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
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LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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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-
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Žijeme dnes obdobie, keď sa dejú 
veci, ktoré nás hnevajú. Tento hnev 
mnohí odbúravajú tak, že sa vy-
jadrujú. Pribudlo mnoho blogov, 
komentárov, statusov, videoblogov, 
pretože ľudia veria, že tak môžu nie-
čo zmeniť. 

Sám sa vyjadrujem najmä k témam 
školstva. Záleží mi na tom, aby sa o ško-
le - základe spoločnosti - verejne a pod-
robne hovorilo. Aj preto publikujem a 
dávam vyjadrenia médiám. I ja verím, 
že sa takto môžu veci meniť.

V poslednom čase sa venujem aj 
nelogickým opatreniam, ktoré majú 
predísť epidémii. Odporcovia týchto 
opatrení schytávajú od „názorových te-
roristov“ nenávistné útoky zasahujúce 
až do osobnej integrity. Nie je to síce ne-
obyčajný jav, nenávisť u Slovákov pod 
vplyvom politiky bujnie mnohé roky. 
Sám niečo podobné zažívam, keďže 
mám vlastný a nezávislý názor.

Netreba zabúdať, že učiteľ je aj ob-
čan, ktorý má svoje súkromie a má prá-
vo na akýkoľvek názor, ak nie je nele-
gálny. Stačí, že denne myslí na svojich 
žiakov, kontroluje svoje správanie, no 
uprieť mu právo na svetonázor hrani-
čí s ľudskými právami. Podstatné je, 
aby svoje presvedčenia neprezentoval 
pred žiakmi, najmä ak ide o politické 
preferencie alebo kontroverzné témy. 
V rámci vyučovania ma žiaci podnietili 
diskutovať o rôznych témach: o men-

šinách, sexualite, protipandemických 
opatreniach, o fungovaní politiky, o 
školstve, náboženstve a pod. Na všet-
ky tieto okruhy mám jasný, niekedy  
nekompromisný názor. Uvedomujem 
si však, že stojím pred žiakmi, ktorí po-
trebujú poznať vyvážený, komplexný a 
viaczdrojový postoj. Ani mi nenapadlo 
vnucovať im svoje preferencie. Samo-
zrejme, ak chceli počuť môj názor a išlo 
o bežnú tému, povedal som im ho. Ale 
zotrvávam na diskurze náhľadov a po-
znania, aby si žiaci v procese dospieva-
nia vytvorili svoj postoj. Na tvárach žia-
kov často vidím, že môj objektivizujúci 
postoj oceňujú, dokonca ma pochvália, 
že im nič nevnucujem. Takže, moji ne-
priatelia, nie som taký úbohý, aby som 
žiakov ovplyvňoval sebou. Isto, tvrdo 
brojím proti drogám, násiliu, rasizmu, 
nenávisti, tu som rázny a nekompro-
misný. 

Obávam sa však, že mnoho kolegov 
nedokáže zachovať v triede objektivi-
tu. Z rôznych strán počúvame, akými 
spôsobmi sa až totalitným spôsobom 
uzurpuje v triede jediný správny názor, 
ten učiteľský. Takéto konanie je nebez-
pečné, ba dovolím si povedať, že aj ono 
je brzdou reformných úsilí v školstve. 
Brzdou je však aj očakávanie, že peda-
gógovia budú v škole i v súkromí šíriť 
jediný „správny“ názor.

Objektivita na vyučovaní

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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 

• 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 ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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Prečo pomoc opäť a práve baníkom?  
Štát v rámci začínajúcej transfor-

mácie uhoľného regiónu podporuje 
zamestnanosť na Hornej Nitre. Niek-
torí tento postup pociťujú ako krivdu, 
že prichádzajúca pomoc štátu je sčasti 
cielene poskytovaná opäť práve baní-

kom. Žiadne spoločenské zriadenie nezmenilo a ani nezmení status 
baníkov s povesťou osobitnej skupiny zamestnancov. Možno je ťažké 
porozumieť hrdosti baníka, ale v podzemí však funguje u človeka vy-
soká miera kolegiality, samostatnosti a jednoznačného rozhodova-
nia, veľa sa improvizuje, musí si poradiť s tým, čo má poruke a preto 
sú baníci tvorivejší a šikovnejší ako iné, nebanícke profesie. Spome-
niete si na inú profesiu, v rámci ktorej sa tiež v rizikovom uzavretom 
priestore ťažko robotuje a ktorá má toľko osobitných prívlastkov?  
Nie je vám preto jasné, prečo sú baníci na svoju drinu hrdí? Možno 
preto, že tento druh ťažkej práce je iný, zažerie sa pod kožu a do mys-
le a zostane tam už do konca života. Veď ktorá z profesií má svoj 
osobitný druh používaného tradičného pozdravu okrem baníctva? Za 
viac ako storočné obdobie ťažby uhlia v regióne Hornej Nitry, súvisia-
cej s nie práve najjednoduchším a často veľmi náročným zabezpe-
čovaním každodenných dodávok elektriny a tepla, si hornonitrianski 
baníci na takéto podanie pomocnej ruky v jej závere určite zarobili a 
nepochybne si ho zaslúžia.  

  Ing. Jaroslav Vojtáš
Koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja 

kontaktného centra Prievidza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk.
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim moto Pionier Javu, 
T: 0905 988 708
» Čz – Jawa odkúpim moto-
cykel/diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám 2-izbový byt v PD 
cena dohodou, T: 0918 567 049

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 1-izb. 
byt so samostatným vcho-
dom 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, naj-
lepšie zamestn. muž alebo 
dôchodca, T: 0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

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
» Predám akordeón Scanda-
li cena 180€, T: 0915 418 014 
» Kúpim heligónku, môže byť 
aj poškodená, T: 0903 317 515

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie pa-
rohy 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.

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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 

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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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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pána Martina Bystrianského.

„Čas ubieha a nevráti, čo vzal. 
Len spomienky v srdciach zostávajú.“

 Dňa 2.10.2021 uplynie 25 rokov 

od tragickej smrti

  Spomína rodina. 
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pán Branislav Desát. 

„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.“ 

Dňa 17.9.2021 si pripomíname 

5. výročie úmrtia, čo nás navždy 

opustil náš syn, brat a ocino 

 

 

 S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry s rodinami a syn Patrik.
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 dňa 19.8.2021 vo veku 91 rokov.

 

S láskou a veľkou úctou spomínajú deti Milan a Ján s rodinami.
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S hlbokým zármutkom 

v srdci oznamujeme známym 

a priateľom, že nás navždy 

opustili naši drahí rodičia 

a Ján Kiripolský

Anastázia Kiripolská

dňa 25.6.2021 vo veku 85 rokov 
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Žiaci by na školách privítali osvetu 
a aktivity, ktoré podporujú zdravý 
životný štýl. Vyplýva to z prieskumu 
občianskeho združenia Skutočne 
zdravá škola od agentúry 2muse. 

Prieskum ukázal, že zdravšie sa 
stravujú tie deti, ktoré majú o zdravom 
a vyváženom stravovaní viac informá-
cií. Na prieskume, ktorého cieľom bolo 
zmapovať vedomosti a návyky sloven-
ských žiakov súvisiace so zdravým ži-
votným štýlom, sa zúčastnilo 1369 detí. 
Išlo o žiakov základných a stredných 
škôl z celého Slovenska vo veku 11 až 18 
rokov. Prieskum sa realizoval v online 
podobe od marca do mája 2021.

Deti hodnotili ako najdôležitej-
šie pre udržiavanie zdravia dostatok 
pohybu, kvalitný spánok a zdravé 
stravovanie. Tieto aktivity deti záro-
veň aj najčastejšie dodržiavajú. Až 62 
percent detí spontánne uviedlo, že pre 
udržanie zdravia pravidelne športuje. 
Prieskum ukázal, že mladí si neuve-
domujú vplyv dlhšie stráveného času 
pred obrazovkou na zdravie. Menej ako 
polovica z respondentov považuje za 
dôležité obmedziť ho.

V oblasti zdravého stravovania 
považujú školáci za najmenej dôležité 
zaujímať sa o potraviny, ktoré jedia, 
uvedomovať si súvislosti medzi jedlom 
a náladami či pravidelne sa stravovať. 

Len 33 percent z nich uviedlo, že sa po-
čas dňa stravuje pravidelne.

Prieskum ukázal, že deti vedia 
odlíšiť zdravé stravovacie návyky od 
nezdravých, no mnohé z nich nepova-
žujú za rizikové. Spomedzi nezdravých 
stravovacích návykov im najmenej 
škodlivé pripadalo dosoľovanie jedla, 
špeciálne diéty a pravidelné užívanie 
bielkovinových doplnkov. Nespráv-
nym stravovacím návykom podľa 
prieskumu skôr podliehajú deti, ktoré 
v danej oblasti nie sú dostatočne infor-
mované.

Väčšina respondentov prejavi-
la záujem o ďalšiu osvetu ohľadom 
zdravého životného štýlu. Mladší žiaci 
považujú za najdôveryhodnejší zdroj 
informácií najmä rodičov. Starší viac 
dôverujú odborníkom ako lekárom a 
psychológom. Prieskum tiež ukázal, že 
mladší žiaci dôverujú pedagógom viac 
než stredoškoláci.

Žiaci si žiadajú aktivity 
podporujúce zdravý životný štýl
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Milí Prievidžania,
aj tento týždeň pokračujem dobrými správami z  nášho mesta. 

Špeciálne ako poslanec za volebný obvod Píly sa teším, že po oprave 
Úzkej ulice a chodníka na Bojnickej ceste, budeme pokračovať opra-
vou komunikácie na Svätoplukovej ulici a chodníka na Baníckej ulici. 
Opravy ciest a chodníkov budú opäť pokračovať vo viacerých častiach 
mesta. Sú vizitkou, že plníme sľuby a systematicky opravujeme ko-
munikácie nielen pred voľbami, ako to niektorí s obľubou tvrdia.

Participatívny rozpočet má za sebou verejnú prezentáciu projektov. 
Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych 
projektov získajú podporu a budú realizované prostredníctvom hla-
sovania v najbližších dňoch. Participatívny rozpočet je príležitosť pre 
občanov zapojiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa 
využije časť finančných prostriedkov mesta.

Nedovolí mi nespomenúť dve akcie, kde som sa mohol presvedčiť 
o úžasných ľuďoch, ich obetavej práci a talentoch, ktoré v Prievidzi 

máme. Prvým bolo komunitné podujatie, ktoré organizovala nezisko-
vá organizácia Spokojnosť. Nielen za podujatie k oslave dňa Rómov, 
ale za všetky projekty a prácu, ktorú odvádzajú pracovníci organi-
zácie na Ciglianskej ceste im patrí veľká vďaka. Bolo mi cťou krstiť 
aj nove CD Stana Graneca a jeho detskej kapely Music Centrum. Ak 
máte aj vy doma talentované deti alebo chcete aby trávili zmyslupl-
ne svoj čas môžete si vybrať z bohatej ponuky krúžkov Centra voľné-
ho času na Nováckeho ulici v Prievidzi.

Ak vás trápi akýkoľvek problém neváhajte ma kontaktovať lubos.
jelacic@prievidza.sk. Som tu pre vás.                          Ing. Ľuboš Jelačič,

viceprimátor Mesta Prievidza 
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Obce v prievidzskom okrese sa postupne zveľaďujú a obyva-
teľom pribúdajú možnosti na pestrejšie a zdravšie trávenie 
voľného času na čerstvom vzduchu. V Nitrici vzniklo aj vďaka 
finančnému grantu od Nadácie COOP Jednota workoutové ih-
risko, v Diviakoch nad Nitricou dopomohlo spotrebné druž-
stvo COOP Jednota Prievidza k osadeniu športových prvkov v 
areáli miestnej základnej školy s materskou školou.

Workoutové ihrisko v Nitrici je tvorené z dvoch častí. Jednu tvo-
ria prvky pre cvičenie na hrazde, kruhoch, s boxovacím vrecom a 
s rebrinami. V druhej časti sú štyri posilňovacie stroje navrhnuté 
tak, aby sa na nich dalo precvičiť celé telo. „Workoutové ihrisko 
si naši občania žiadali už dlhšie. Sme radi, že sa nám ho vďaka 
víťazstvu v Programe podpory lokálnych komunít Nadácie COOP 
Jednota podarilo konečne zrealizovať.

Vybudovali sme ho v areáli základnej školy, ale určené je pre 
všetky vekové kategórie od detí až po dôchodcov. Počas vyučo-
vania využívajú posilňovacie stroje žiaci na hodinách telesnej 
výchovy, cez deň školský klub detí, ale popularitu si získava aj 
medzi seniormi. Som presvedčený, že dané ihrisko bude obľúbe-
ným miestom pre trávenie aktívneho voľna a bude robiť dobrú 
službu všetkým občanom,“ uviedol Miroslav Jemala, starosta 

obce Nitrica. Náklady na vybudovanie ihriska presiahli sumu 
7.000€, z toho takmer 6.000€ pokrýval grant Nadácie COOP Jed-
nota, zvyšok dofinancovala obec Nitrica z vlastných zdrojov. Ih-
risko je koncipované tak, aby sa dalo do budúcna rozširovať o 
ďalšie stroje.

Susedná obec Diviaky nad Nitricou má tiež vynovený športový 
priestor. V podobe hojdačiek a lezeckej steny v areáli miestnej zá-
kladnej školy s materskou školou je určený najmä žiakom zo škol-
ského klubu detí (ŠKD). „Naša škola disponuje veľkým areálom s 
dostatkom športových plôch, ale chýbal nám špecifický priestor, 
ktorý by mohli využiť žiaci ŠKD pre športovo-relaxačné aktivity, 
čo pripomienkovalo aj združenie rodičov. Nadáciu COOP Jednota 
sledujeme už dlhšie, a sme vďační, že vďaka podpore rodičovské-
ho združenia a COOP Jednoty Prievidza sa nám na tretí pokus po-
darilo uspieť a získať finančnú podporu na realizáciu nášho pro-
jektu,“ povedala Gabriela Paulďurová, riaditeľka ZŠ a MŠ Diviaky 
nad Nitricou.

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s jednotlivými spotrebný-
mi družstvami podporuje rozvoj v regiónoch prostredníctvom 
Programu podpory lokálnych komunít od roku 2017. Za uplynulé 
štyri ročníky prerozdelila žiadateľom finančný grant v celkovej 
hodnote viac ako 600 000€.

Nitrica má nové workoutové ihrisko, 
Diviaky nad Nitricou ihrisko pre deti

Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza podporuje rozvoj 
regiónu nielen prostredníctvom Nadácie COOP Jednota, ale aj 
vlastnými zdrojmi. „Keďže ako firma vnímame svoju spoločenskú 
zodpovednosť voči tomuto regiónu, už druhý rok podporujeme až 
dva projekty zamerané na rozvoj komunitného života obcí – jeden 
prostredníctvom Nadácie COOP Jednota a do druhého vkladáme 
vlastné prostriedky. Som presvedčená, že oba projekty sú dobrou 
voľbou pre verejnosť. Workoutové ihrisko vytvára príležitosť pre 
všetkých, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prostriedky na 
fitness trénera, môžu niečo urobiť pre svoje zdravie. Detské ihris-
ko v areáli školy je investícia do budúcnosti, ktorá poteší celé rodi-
ny,“ dodala Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP 
Jednoty Prievidza.

Keďže v minulom roku pribudlo do „rodiny“ COOP Jednoty 
Prievidza 17 nových predajní v  trenčianskom regióne, v  rámci 
tohtoročného programu boli spolu podporené tri mestá/obce, a to 
Handlová, Stará Turá a Tužina a ich víťazné projekty na základe 
hlasovania zákazníkov: 

Handlová

Zóna oddychových 
športov 
HANDparku

Vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným 
rozmerom v HANDparku. Jadrom zóny by boli prvky: 
dva vonkajšie pingpongové stoly, dva šachové stolíky 
a plocha pre petang. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý 
bude slúžiť ako sklad pre športové pomôcky.

Tužina

Vonkajšie športové 
ihrisko 
v Tužine – workout 
pre všetkých

Vybudovanie nového vonkajšieho športového ihriska 
s  workoutovým náčiním pre obyvateľov, najmä pre 
mládež, dospelých a pre seniorov s cieľom skvalitniť 
ich život a motivovať občanov k rozvoju zdravého ži-
votného štýlu.

Stará Turá

Nová zeleň 
na Hurbanovej

Vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na 
Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou stromov, kríkov 
a  kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz 
nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spo-
ločenskú zónu.
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Už dlhší čas nás médiá informujú o 
raste cien energií. Nevyhneme sa vyš-
ším platbám ani vo vyúčtovaniach 
nákladov na domácnosť. Dajú sa však 
pozitívne ovplyvniť, a to už teraz, vo-
pred.

Najjednoduchšia a pritom nie drahá 
cesta je v utesnení únikov. Platí to aj pre 
teplo, aj pre teplú vodu. S vodou je prio-
ritou zastaviť jej odkvapkávanie. V prí-
pade teplej vody tak aj znížite vlhkosť 
vzduchu a tým pádom riziko vytvára-
nia pliesní v byte či v dome.

Unikajúcim teplom treba bojovať na 
všetkých frontoch. Najmä, ak ide o sta-
rý byt či dom, ktorý ešte neprešiel ge-
nerálkou. Na jeho oknách treba najskôr 
skontrolovať stav tmelového tesnenia 
skla k rámu. Na jeho opravu stačí bežný 
tmel a kuchynský nožík, zvládne to aj 
amatér. Potom, to už platí tak pre okno, 
ako aj dvere, skontrolujme tesnosť po-
riliehania pohyblivej časti k pevnej 
časti. Na detekovanie únikov nám stačí 
sviečka. Jej plamienok nám spoľahlivo 
ukáže, ako prúdi vzdušná hmota cez 
dvere či okná, najmä kadiaľ.

Nápravu môžeme zjednať jednodu-
cho a lacno, prípadne rýchlo a mierne 
drahšie. Jednoducho, to znamená, že 
z mäkkej plastovej obalovej fólie si na-
striháme pásiky, ktoré buď teplom, ale-
bo lepidlom nalepíme na zapadajúce 
časti okien či dverí do ich rámov. Mier-
ne drahšia, ale stále finančne zaujíma-

vá alternatíva je zakúpiť samolepiace 
tesnenie. Po takejto „operácii“ však 
nesmieme v zime zabudnúť na častej-
šie rýchle jednorazové vetranie, aby sa 
nám miestnosti príliš „nezaparovali“ a 
boli primerane odvetrané. Keď sme pri 
vetraní, robte to naozaj rýchlo, s naplno 
otvoreným oknom, ale krátko.

Od starých mám poznáme aj ďal-
šiu pomôcku na zachovanie tepla. Cez 
moderné okná ani nie, ale cez staré 
celodrevenné dvere teplo rýchlo uni-
ká. Naši predkovia preto na ne zvnútra 
dávali ť̌ažké závesy, často z hrubých 
diek.

Teplo uniká aj cez podlahy, najmä 
v starších bytoch a domoch, možno sa 
oplatí zvážiť použtie rôznych textílií, 
ktoré napokon pôsobia aj dekoračne.

Je iba na nás, či nebudeme platiť 
viac, ako je nevyhnutné.

Zima bude drahšia, no dá sa ušetriť
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, úprava 
vody • Voda, kúrenie • Jadrové vŕtanie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Svätoplukova ulica pri lekárni patrí medzi najhoršie úseky v 
meste. 

Prievidzská samospráva plánuje pokračovať v opravách vy-
braných miestnych komunikácií a chodníkov vo vybraných 
častiach mesta ešte v roku 2021. Na tento účel plánuje prein-
vestovať z rozpočtu 346 913,24 eur s DPH. 

V týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na opra-
vy miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne je na podpise zmlu-
va o dielo. Kritériom pre výber víťaza súťaže bola najnižšia 
ponúknutá cena. Opravy by mal vybraný dodávateľ začať rea-
lizovať ešte v tomto roku.  

Rozsahom stavebných prác bude oprava komunikácií v roz-
sahu frézovania existujúcich povrchov a pokládky nových 
asfaltových vrstiev vrátane výškovej úpravy vpustov, poklo-
pov a obnovy vodorovného dopravného značenia. Na chod-
níkoch je plánovaná oprava pochôdznych vrstiev z asfal-
tobetónu alebo z betónovej dlažby a doplnenie chýbajúcich 
obrubníkov.

Zoznam komunikácií určených na opravu: 
- Oprava komunikácie vo vnútrobloku Svätoplukova ulica 
  (pri lekárni) 
- Oprava časti komunikácie Ulica energetikov 
- Oprava komunikácie Parková ulica (pri križovatke s ulicou 
   Na záhrade po ulicu Pod hrádkom)
- Oprava komunikácie Ul. J. L. Bellu 
- Oprava kruhovej križovatky Ul. A. Hlinku

Zoznam chodníkov určených na opravu: 
- Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici (vchody č. 16-26)
- Oprava chodníka na Dlhej ulici od OD Rozvoj 
- Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka pred katastrom  
- Športová ulica od BD č. 1750 po Ulicu stavbárov  
- Oprava chodníka Banícka ulica  
- Oprava chodníka Ul. M. Rázusa (v časti pred ZpS)  
- Chodník na Ul. P.J. Šafárika po Ul. I. Bukovčana (v časti pri ZŠ)
- Oprava chodníka vo vnútrobloku na Ul. E. M. Šoltésovej
- Oprava chodníka na Ružovej ulici 

Verejné obstarávanie na opravu ciest a chodníkov ukončené

Opravou prejde aj povrch komunikácie kruhovej križovatky 
Ul. A. Hlinku.

Chodník na Baníckej ulici bude opravený v celej dĺžke. Časť úseku Ul. energetikov bude opravovaná. Na časti komu-
nikácie sú aktuálne začaté rekonštrukčné práce.



PD21-37 strana- 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

3
4
-0
0
0
2
-1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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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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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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Nemecká pracovná zmuva 

Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu

Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 

preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de

karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 

PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 

AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ - 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999

13
 1
2
1 
0
0
2
1

Z redakcie REGIONPRESS prosíme, 
vážení čitatelia, podporte jesenú 
zbierkovú akciu. Aj to vaše málo sa 
stane veľa, ak sa zapojí veľa ľudí. 
Nedávno tu bol pápež – ukážme, 
ako vnímame lásku k oldkázanému 
blížnemu! Za redakciu veľká vďaka. 

24. septembra 2021 budú v uliciach 
slovenských miest a obcí dobrovoľníci 
verejnej zbierky Biela pastelka. Napriek 
tomu, že v  mnohých mestách nebu-
dú z  preventívnych dôvodov tradičné 
informačné stánky s bohatým progra-
mom, dobrovoľníci budú zbierkovať 
v plnom nasadení. 
Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? 
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až 
trojčlenný. Finančné prostriedky zbie-
rajú do bielo-modrých papierových po-
kladničiek, ktoré sú zapečatené nálep-
kou s popisom, na ktorej sa nachádza: 
• názov organizácie: Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2021 
• logo zbierky a číslo pokladničky 
• informácia o  registrácii na MV SR 
spolu s registračným číslom 000-2020-
032857 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 
Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS

Podporiť nevidiacich a slabozra-
kých prostredníctvom verejnej zbierky 
Biela pastelka 2021 môžete týmito spô-
sobmi:
-ľubovoľným príspevkom v piatok 24. 
septembra do prenosnej pokladničky 
dobrovoľníkov Bielej pastelky
-on-line darom na našom webe
-zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s 
ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sie-
ti všetkých operátorov (je možné už od 
15.7.2021)
-vytvorením darcovskej výzvy pre svo-
jich blízkych, priateľov či kolegov
-vložením ľubovoľného príspevku na 
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 
0000 0014 3025 8006
-registráciou v systéme prieskumov 
verejnej mienky Talk Online Panel a 
pripisovaním získaných bodov v pro-
spech Bielej pastelky
-príspevkom do stacionárnych poklad-
ničiek umiestnených vo vybraných in-
štitúciách
-príspevkom cez službu Viamo vo vy-
braných bankách
-prispieť veľmi jednoducho zo svojho 
mobilu pomocou aplikácie Viamo (hľa-
dajte výzvu Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska)

Biela pastelka pomáha nevidiacim 
a slabozrakým už 20 rokov

» Zdroj: ÚNSS
SLUŽBY
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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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Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 10.00 h.
10.15 h. - 10.30 h.

Nováky-Lelovce  30. 9.
Lehota p. Vtáčnikom  30. 9.
Lazany: 30. 9.
Kľačno, pri cintoríne: 30. 9.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Ľudia si začínajú všímať zdražovanie. 
Nie o pár percent, ale o desiatky. Vi-
deli sme to už pred vyše rokom, keď 
sa začali spomaľovať a zdražovať do-
dávky z Číny. 

Dodacie termíny súčiastok na bicykle 
narástli na vyše roka a ich ceny sa zvýšili 
o desiatky percent. V desiatkach percent 
rástli aj ceny ocele, plastov, dreva a ďal-
ších vecí. Prepravcovia nestačia vracať 
prázdne kontajnery do Ázie a ich cena je 
sedemnásobná. Výrobcovia už cenu ani 
neriešia, pretože všetko chýba – mate-
riál pre výrobu, stavebné komponenty, 
súčiastky, čipy, všetko... O  príčinách 
tohto stavu diskutujú odborníci. Niektorí 
hovoria o Číne, ktorá zvýšila svoju pro-
dukciu a  spotrebu, skupuje a  hromadí 
strategické suroviny a  materiály. Ďalší 
spomínajú problémy s covidom, zatvore-
né fabriky, požiare a iné dôvody. Hovorí 
sa aj o špekuláciách a dohodách veľkých 
svetových hráčov. Výsledok je rovnaký – 
obrovský rast cien všetkého okolo nás. 
Nedostatok spôsobuje ďalšie zvyšovanie 
dopytu a cien. Následne sa ľudia domá-
hajú vyšších platov a inflačná špirála sa 
roztáča. Hodnota peňazí klesá.

Tento vývoj nám prináša niekoľko 
poučení. Nemali by sme zbytočne vy-

hadzovať toľko vecí, znovu ich vyrábať 
a  ničiť tak prírodu. Mali by sme predl-
žovať životnosť výrobkov, opravovať, 
repasovať a  recyklovať ich tak, ako to 
robili naši starí otcovia. Vážme si viac 
prírodné zdroje a ľudskú prácu a neplyt-
vajme nimi. Nemali by sme podporovať 
neustály rast spotreby a produkcie a dať 
svoje projekty do súladu s prírodou. Vša-
de sa rozpráva o digitalizácií. Mladí chcú 
študovať digitálne technológie, firmy 
budujú digitálne systémy, politici hovo-
ria a digitálnej krajine. Počas covidu za 
zvýšili požiadavky na kapacity počíta-
čových serverov a  sietí. Elektromobily 
potrebujú viac čipov a  digitálnych sys-
témov ako tradičné automobily. A tak sa 
dnes mesiace čaká na nové auto alebo 
stroj – lebo chýbajú čipy, ktorých hlavné 
výrobné fabriky sú v Ázii.  Čina skupuje 
suroviny na ich výro-
bu. Najbohatšie firmy 
sveta budujú digitál-
ne siete na predaj 
výrobkov. A  nemajú 
čo predávať. Ešte ne-
vynašli digitálnu 
pšenicu, dre-
vo alebo  že-
lezo.

Drahota

» Ján Košturiak

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

PRÁCA

V GASTRONÓMII

+43 660 399 3736
stanleycekan@yahoo .com

RAKÚSKO
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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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0948 948 606NONSTOP

čistenie
kanalizácie,
lapačov tukov
kamerovanie
lokalizácia
potrubia

ADAM KRTKO s
.r
.o
.

Najvyšší vrchol východnej časti Níz-
kych Tatier sa stal miestom, kde sa 
uviedol do života Turistický atlas 
Slovenska. Legendárny vydavateľ 
máp ako pokračovateľ vo výrobe a 
aktualizácii turistických máp bý-
valého Vojenského kartografické-
ho ústavu Harmanec, vydal po 16 
rokoch druhé vydanie turistického 
veľdiela. 

Slávnostné uvedenie atlasu do 
života bolo spojené so 4. roční-
kom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu  
v druhý septembrový víkend. 

Turistický atlas sa pokrstí 
na najkrajšom vrchu v Nízkych Tatrách  

Jedenásty september patril nielen 
kartografickému tímu, ktorý pracoval 
na aktualizácii Turistického atlasu Slo-
venska, ale aj leteckým pilotom, foto-
grafom a všetkým tým, ktorí obľubujú 
horskú turistiku. Na každého účastní-
ka čakalo prekvapenie v podobe prak-
tického darčeka na turistiku, vynikajú-
ca fazuľovica a osviežujúci nápoj. 

„VKÚ výstup na Kráľovu hoľu orga-
nizoval v spolupráci s Klubom sloven-
ských turistov už štvrtý rok. Tým, že 
rok 2021 bol pre náš vydavateľský tím 
jedinečný, rozhodli sme sa kartografic-
ké veľdielo, Turistický atlas Slovenska, 
netradičným spôsobom uviesť do živo-

ta na tejto turistami obľúbenej akcii.“ 
Vysvetlile vydavateľ máp a pilot Milan 
Paprčka.

Prítomní sa dozvedeli, ako prebie-
hala aktualizácia územia Slovenska, 
koľko ľudí sa na samotnom spracovaní 
diela podieľalo a aké novinky čakajú 
každého turistu po nazretí do Turistic-
kého atlasu Slovenska.

„Z najvyššieho vrcholu východnej 
časti Nízkych Tatier je možné vidieť až 
šesť štátov. Je to unikátne miesto, ktoré 
je predurčené na špeciálne príležitosti. 
Výnimkou nie je ani dlhoočakávaný 
atlas, ktorý sme sa rozhodli uviesť do 
života práve na turistami obľúbenom 
a veľmi navštevovanom mieste, akým 
je Kráľova hoľa,“ hovorí Andrea Farka-
šová, média manažérka vydavateľstva 
a kurátorka Slovenského múzea máp. 

Na svete je druhé vydanie 
Turistického atlasu Slovenska

» Zdroj: Andrea Farkašová
Foto: VKÚ Harmanec, s.r.o.

Máš chuť pracovať v stabilnej rodinnej firme 
MAT - obaly, s.r.o,

so zameraním na obchod a výrobu? 

Hľadáme nového kolegu na pozíciu 
hlavná účtovníčka v Handlovej 

Tvojou náplňou práce bude:
• zodpovednosť za správne a úplné vedenie účtovníctva v spoloč-
nosti,
• pravidelná kontrola účtovných dát na dennej báze a následne 
príprava finančných výkazov na mesačnej báze (Súvaha, Výsledovka),
• príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky,
• sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoloč-
nosti,
• spolupracovať a komunikovať s externými partnermi – audit, 
daňový úrad, banky, leasing, štátne úrady, dodávatelia
• spracovanie údajov na repor�, vypracovanie analýz a správ

 

 

 
 

 

 

Pozícií vyhovujú uchádzači
 
so SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa, VŠ II. 

stupňa so zameraním na Ekonómiu.

Prax v odbore min. 3 roky.

Termín nástupu: 09/2021, prípadne ihneď

Nástupný plat (bru�o): 1.500 Eur – 2.000 Eur / mesačne

V prípade záujmu nás kontaktuje 
na e-mail: baloghova@mat-obaly.sk, mobil: 0905 351 459
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Napriek tomu, že väčšinu dní v roku 
neoslavujeme narodeniny, meniny, 
ani výročia, aj tak sme každý deň 
priam „obsypaní“ celou kopou vzác-
nych darov. Či už je to dar života, 
rodiny, priateľov, alebo dar zdravia, 
zamestnania, domova... 

Všetky tieto veci sú veľkým darom 
– a neprestávajú ním byť ani vtedy, keď 
ich pokladáme za absolútnu samozrej-
mosť.

Pôvodca týchto darov je veriacemu 
človeku známy. Je ním samotný Boh – 
ten, ktorý stvoril celý svet a dal ho člo-
veku ako dar, ktorý nám daroval svojho 
jediného Syna, aby nás vykúpil, a ktorý 
nám – opäť raz celkom nezištne – chce 
darovať večný život a večné šťastie, na-
pĺňajúce celú našu bytosť.

Otázka znie: sme mu za tieto dary 
vďační? A dávame mu svoju vďaku naj-
avo?

Spôsobov, ako Bohu prejaviť vďač-
nosť za jeho dary, je mnoho. Existuje 
však jeden, o  ktorom možno bežne 
takýmto spôsobom ani neuvažujeme, 
a pritom sa na tento účel hodí snáď naj-
viac zo všetkých. Je ním svätá omša.                                       

Vedeli ste napríklad, že aj samotné 
slovo „Eucharistia“ (z gr. eucharisteo) 
znamená „vzdávať vďaku“? Celá svätá 
omša je vlastne modlitbou vďakyvzda-
nia. V niektorých momentoch to počuje-
me celkom zreteľne: „Vzdávajme vďaky 
Pánovi, Bohu nášmu,“ a inokedy je táto 

skutočnosť skôr naznačená – napr. pri 
rôznych hymnoch a  zvolaniach, v  kto-
rých Bohu vyjadrujeme chválu a vďaku.

V mnohých krajinách na svete ve-
riaci prirodzene túžia takýmto spôso-
bom ďakovať Bohu a sláviť Eucharistiu, 
no čelia pritom neľahkým problémom, 
akými sú náboženská nesloboda, neis-
tota v dôsledku civilných a vojenských 
konfliktov, veľké vzdialenosti a chýbajú-
ce možnosti prepravy či chudoba.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi ako medzinárodná ka-
tolícka organizácia pomoci preto pod-
poruje aj projekty, ktoré umožňujú, aby 
Eucharistia mohla byť prítomná medzi 
ľuďmi. Veľa z týchto projektov je celkom 
praktickej povahy: „Zabezpečíme naprí-
klad motocykel pre kňaza, aby mohol 
prísť sláviť svätú omšu do vzdialenej mi-
sijnej stanice, prispejeme na výstavbu 
kaplnky v odľahlej púštnej oblasti alebo 
horách. Naša pomoc má veľa foriem – 
od praktických, ako je zakúpenie stroja 
na pečenie hostií, po dlhodobé, ako je 
vzdelávanie budúcich kňazov,“ vysvet-
ľuje vedúca projektov ACN, Regina Lyn-
chová.

Využime teda aj my dnešný deň 
ako príležitosť byť viac vďační za to, čo 
máme. Uvedomme si, aké vzácne dary 
nezaslúžene dostávame – a poďakujme 
za ne. Napríklad aj pri svätej omši.

Viac o projektoch ACN sa dozviete 
na webovej stránke: www.acnslovensko.sk.

Byť vďačný

» Zdroj: ACN
ZAMESTNANIE
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990 €
stará cena s DPH

849 €
cena s DPH

8 kW
výkon

80 mm
priemer komína

80 kg
hmotnosť

92 %
účinnosť

ALŽBETKA kachle

Ceny bez dopravy. Akcia platí do 30. 9.
Zmena cien vyhradená. Za tlačové chyby neručíme.

Dostupné v čiernej, bordovej
a béžovej farbe.

256 €
stará cena s DPH

219 €
cena s DPH

BRIKONA
PELETOVÉ KACHLE

900 x 470 x 470 mm
rozmery

12 kg
objem zásobníka

Kpt. Nálepku 623
Lehota pod Vtáčnikom

Po - Pia: 8:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

046/546 97 52
umko@umko.sk
www.umko.sk

130 mm
priemer dymovodu

775 x 580 x 490 mm
rozmery

9 kW
výkon

73 kg
hmotnosť
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- 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 ...

 

PRIEVIDZSKO
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp



PDzel21-37 strana- 8

INTERIÉR Najčítanejšie regionálne noviny
8

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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