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PRIEVIDZSKO

Č. 42 / 22. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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

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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PRIJMEME VODIČA
0948 008 826 13
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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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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

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

6,996,99
139139
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
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INZERCIA
0905 719 148

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» 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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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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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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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Striedavá starostlivosť o deti  
Striedavá starostlivosť má pre-

dovšetkým zabezpečiť také uspo-
riadanie rodičovskej starostlivosti, 
aby dieťa po rozchode či rozvode 
rodičov mohlo naďalej profitovať 
zo vzťahu s obomi rodičmi. Má za-

bezpečiť obom rodičom možnosť plnohodnotne sa podieľať na 
starostlivosti a výchove svojho dieťaťa. Prvoradým cieľom je 
ochrana záujmu dieťaťa v situácii partnerskej krízy. V období 
vyostreného konfliktu medzi rodičmi bývajú skutočné potreby 
dieťaťa často prehliadané. Hlavným motívom budúceho uspo-
riadania by teda nemala byť len spravodlivosť pre rodičov, ale 
predovšetkým najlepší záujem dieťaťa. V súčasnosti sa množ-
stvo odborníkov a organizácií zaoberajúcimi sa problematikou 
starostlivosti o deti po rozvode/rozchode rodičov zhoduje na 
tom, že pre všetky zúčastnené strany je vhodné tento krok 
konzultovať s detským psychológom. Ak ešte len rozmýšľate o 
rozchode s partnerom, či rozvode a potrebujete pomôcť s vašim 
rozhodnutím, môžete sa obrátiť napríklad na poradenského 
psychológa RPPS (referátu poradensko-psychologických slu-
žieb) na  Úrade  práce, sociálnych vecí a  rodiny. Zamestnanci 
Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. majú tiež možnosť bez-
platne využiť služby odborníkov Kontaktného centra Prievidza.   

  Mgr. Renáta Bartošová
terénny sociálny pracovník 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.

ODSTÚPIM funkčnú, zabehnutú
VICTORIA RESTAURANT

na Ul. Štefánika 8 v Prievidzi za
obstarávacie náklady. Kuchyňa,
soc. zariadenie, sklady, pivnica,

výhodná poloha, vlastné
parkovanie pred reštauráciou.
Info: 0905 456 438, sbslubo@gmail.com 13
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0944 366 615 13
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SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 1 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

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 ...

SLUŽBY
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Na obklady 
a dlažbu vo vašej 
novej kúpeľni.

Stavebniny N.B.D.
Košovská cesta 23

www.nbd.sk

Systémové 
riešenia
Ceresit
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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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PEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZAPEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZA
MišútaMišúta 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 ) 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 )

Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )

VámVám ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00  ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00 
do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych 

a cukrárskych výrobkov.a cukrárskych výrobkov.
VšetkoVšetko je ručne vyrobené bez konzervantov,  je ručne vyrobené bez konzervantov, 

pečené s láskou       za najlepšie ceny pre váspečené s láskou       za najlepšie ceny pre vás

  chlieb,chlieb, bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty,  bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty, 
obl. žemle, chlebíčky a pod.obl. žemle, chlebíčky a pod.

PRÍJMAMEPRÍJMAME AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY. AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY.

PRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOKPRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
T: 0915 567 077,     Pirôžkáreň PrievidzaT: 0915 567 077,     Pirôžkáreň Prievidza
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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)
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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

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Babetu, Simson, Pio-
nier aj nepojazdné, T: 0949 
505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do dlhodobého prenáj-
mu 3-izb. byt v Necpaloch, voľ-
ný od 1.12. T: 0911 615 424

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9
» Predám zachovalé interiérové 
dvere 1 x 70P s kľučkou za 30€, 1 
x 70Ľ s kľučkou, vešiakmi a pro-
ti-prievanovou lištou za 30€, 
cena spolu 50€, T: 0915 254 565

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie, T: 0944 
724 181
» Vdovec 57-ročný hľadá štíh-
lejšiu priateľku, T: 0918 318 584

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 me-
dzera 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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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 pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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EXTRA

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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DO VYPREDANIA ZÁSOBDO VYPREDANIA ZÁSOB
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Revízie bytov, domov, bleskoz-

vodov, hál, elektrických ruč-

ných náradí, garáží, regulač-

ných staníc plynu, stolárskych dielní, kusové 

skúšky rozvádzačov NN do 100 A. 

T: 0903 751 204, www.mcrev.sk
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Zdravotné zariadenie 
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

ponúka vyšetrenie na počítačovom 
tomografe CT Toshiba Aquilion.

Zmluvný partner: UNION zdr. poisťovňa, a.s., Poisťovňa Dôvera
                                a VŠZP v zmysle cenníka pre samoplatcov.

Objednávanie: e-mail: info@sonomamo.sk, tel.: +421 907 888 486
                           osobne: Recepcia, Hviezdoslavova 3, Prievidza 
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pán Anton Domankuš

Dňa 22. októbra 2021 uplynulo 

10 rokov, čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel, otec, starý otec, 

syn a brat

z Prievidze. 

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

Smútiaca rodina. 
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pán Vladimír Ďurčo.

„Nemusíme si pamätať dni, mesiace, roky,
v spomienkach zostávajú okamihy.“

Dňa 24. októbra 2021 

si pripomíname 10 rokov od chvíle, 

kedy nás vo veku 54 rokov 

navždy opustil

  

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

S úctou a láskou spomínajú deti Kristínka, Kvetka a Vilko s maminou.
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pán Milan Kotonskí

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, 

ale osud to tak zariadil, že musel si nás navždy opustiť. 
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš navždy s nami.“ 

Dňa 2. novembra 2021 si pripomenieme 
1. smutný rok, čo nás navždy opustil môj 

manžel, otec, brat, švagor a kamarát

z Rudnianskej Lehoty. 

 
S láskou spomína manželka Soňa, synovia Tomáš a Peter s rodinami. 
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pána Vojtecha Oršulu

„Odišiel si ticho, bez rozlúčky. 
Zostalo po tebe prázdne miesto. 

Navždy zostaneš v našich srdciach.“ 

Dňa 25.10. si pripomíname 

prvé výročie úmrtia nášho manžela, 

otca, deda a pradeda, 

z Novák.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina. 
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Reč kvetov, ich symbolika, považu-
je chryzantému za symbol večnosti. 
Chryzantéma v mágii symbolizuje 
ochranu proti zlu a zlým silám.

Chryzantémy sú veľmi vďačnými 
kvetinami, pretože pri správnom zaob-
chádzaní vydržia napríklad v byte vo 
váze v plnej kráse zhruba tri týždne. 
Ak sa chceme krásou kvetov chryzan-
tém tešiť čo najdlhšie, je nutné odstrá-
niť zo stonky všetky listy, ktoré by inak 
zostali vo vode. Konce stoniek je nutné 
šikmo zrezať ostrým nožom , nikdy ich 
nestriháme nožnicami!

Môže sa stať, že stonky vďaka vzdu-
chovým bublinám nemôžu prijať do-
statočné množstvo vody a kvety začí-
najú chradnúť. V tom prípade ich stačí 
znovu nožom zrezať a do vázy pridať 
niekoľko kociek ľadu. Pretože pri nižšej 
teplote stonky vodu lepšie prijímajú. 
Vodu vo váze sa oplatí kontrolovať, po 
zhruba piatich dňoch vymeniť, stonky 
opäť zrezať a pridať výživu pre rezané 
kvety.

Kvety veľkokvetých chryzantém 
sú proti mrazu menej odolné, poškodia 
ich už teploty blízke nule. Do chladnej-
ších oblastí so skorším príchodom mra-
zov preto vyberajte radšej chryzantémy 
drobnokveté. Často vydržia teploty až 
do –5 °C. Najviac citlivé na mráz sú 
biele odrody, najodolnejšie žlté a tma-

vé, napríklad purpurové. Najväčším 
nepriateľom chryzantém je mráz, kto-
rý môže kvety poškodiť. Ak sa na noc 
predpovedá mráz, treba kvetinu pri-
kryť textíliou a na druhý deň ju opatrne 
odstrániť, aby sa kvety nepoškodili.

Keď už chryzantéma odkvitla a 
pomníkom na cintorínoch na kráse 
nepridáva, treba ju zobrať domov. Ak 
ju chcete uchovať aj na ďalší rok, naj-
lepšie je zasadiť ju do záhrady. V ta-
kom prípade z rastlinky odstrihnite len 
kvety. Nikde však nie je záruka, že v 
zime nevymrznú, pretože pochádzajú 
z miernejšieho podnebia, ako je naše. 
Navyše, niektoré druhy sú citlivejšie. 
Môžete ju dať aj do povinice, v črepní-
ku, ale občas treba zeminu navlhčiť.

Chryzantéma 
je nielen náhrobná kvetina

» red
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO

SLUŽBY
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 25. 10 . Mandarínky

099

-50%
cena za 1 kgcena za 1 kg

1.99

Kuracie stehná
� bez kosti a kože

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica s drobmi

Bravčové 
mäso v skle
� rôzne druhy 

139
-30%

(1 kg = 4,63)

300 g300 g

1.99

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

Smotanový 
jogurt  
� rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,15)

200 g

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g450 g

0.99*

Acidko     
� rôzne druhy 

Fit tvaroh  
rôzne druhy

169

Supercena

(100 g = 0,73)

230 g

Gombasecká 
klobása249

-49%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.89

Ponuka tovaru platí od 25. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 25. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Prací gél

1299

-50%

(1 pranie = 0,13)

100 praní100 praní

26.49*

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l1,5 l

1.29

Vinea
� rôzne druhy Vajcia “M”

Mandarínky

Jedlé gaštany

059

-33%
cena za 100 gcena za 100 g

0.89

 p
la

tí 
od

 18
. 1

0.
 

Velkopopovický
Kozel

045

-34%

(1 l = 0,82)

0,55 l0,55 l

0.69

119

Supercena

(100 g = 1,25)

95 g

Gazdovské 
pareničky
� údené/neúdené 

Fit tvaroh  
� rôzne druhy

079

-38%

(100 g = 0,40)

200 g200 g

1.29*

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

Scouty
� rôzne druhy

015

-31%

(100 g = 0,38)

40 g40 g

0.22

179

20 kusov

(1 kus = 0,09)

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 25. 10. do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
25. októbra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu. * Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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POSLANEC GIGAC OPÄŤ ŠÍRI HOAXY
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Branislav Gigac, poslanec MsZ, vo svojej inzercii opäť 
verejnosti podsúva nezmyselné informácie. Tento-
krát pravdepodobne pre jeho slabú znalosť majetko-
vo-právnej agendy. V snahe o populistické zbieranie 
politických bodov manipuluje fakty a zavádza, že 
mesto nevýhodne rozpredáva „strategický majetok“. 

Východiskom pre obchodné verejné súťaže je zvyčaj-
ne cena určená odborným znalcom. Cena v súťaži nie 
je vymyslená primátorkou, alebo niekým z odborných 
zamestnancov mesta. Je ľahké obviňovať, ale možno 
by skôr nebolo na škodu viac si preštudovať legislatí-
vu a princípy tvorby znaleckých posudkov. 

Áno, mesto predáva pozemky vhodné na vybudova-
nie druhého priemyselného parku za cenu 9 eur/m2. 
Pripomeniem pánovi poslancovi a rád vysvetlím každé-
mu, kto sa nechal oklamať senzačnými porovnaniami 
s inými cenami pozemkov, že v prípade týchto parciel 
nejde o stavebné pozemky. Nie sú na nich inžinierske 
siete, kanalizácia ani osvetlenie. Chýba tu zatiaľ prí-
stupová cesta aj chodníky. Bude nutné riešiť vyňatie 
ornej pôdy z pôdneho fondu, a v tomto území sú aj iné 
obmedzenia vyplývajúce z vedenia vysokého napätia a 

priľahlého letiska. Preto znalec určil takúto cenu. 

Dom na Nábreží A. Kmeťa, ako aj ďalšie nehnuteľnos-
ti, na ktoré boli vyhlásené obchodné verejné súťaže, 
mesto Prievidza získalo do svojho majetku zámenou 
pozemkov pod cestami II. a III. triedy s Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Úspechom vzájomných roko-
vaní medzi mestom a TSK bolo, že mesto od kraja zís-
kalo majetok v hodnote vyše milióna eur s doplatkom 
iba vo výške 9 760,09 eur. Mimochodom, keď tento 
majetok vlastnil kraj, tak ho celé roky nedokázal od-
predať a tiež ho považoval za prebytočný. A áno, jeho 
odpredajom chceme získať peniaze do rozpočtu mes-
ta, ktoré môžeme použiť výlučne na kapitálové výdav-
ky, teda na zveľadenie mesta.

Je jasné, že každému populis-
tovi, ktorý pracuje štýlom „mato-
vičovskej politiky“, bude reálna 
práca pre ľudí a rozvoj mesta cu-
dzí a bude len útočiť a mudrovať.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk

11

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

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

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU
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Profesionálna práčovňa v Prievidzi  

Na ulici Vápenická č. 20 

Komplexná starostlivosť o vašu bielizeň 

Gastro, hotelierstvo, potravinársky priemysel, 
priemyselné prevádzky 

Zvoz a rozvoz bielizne zabezpečujeme 

Kontakt na manažéra práčovne 0917 553 176  

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti
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Mesto Bojnice, v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 

Vedúci/a Oddelenia regionálneho rozvoja 
a životného prostredia  

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 
 972 01 Bojnice. 

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti s 
obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete 

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk 

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2021   

Platové podmienky:  Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
  neskorších predpisov. 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (doklady musia 
byť originály alebo úradne osvedčené) je potrebné doručiť elektronickou poštou pod-
písanou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v zalepenej obálke označenej 
heslom: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE – Vedúci/a Oddelenia regionálneho rozvoja 
a životného prostredia“ v lehote do 5.11.2021 do 14,00 hod. na adresu: Mesto Bojnice, 
Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice. 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, 
nie dátum podania na pošte. 
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

7
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Ubytovanie ZDARMA

E M P R E S - I N

miesto: Brandys nad Labem, ČR
plat: od 30 000 Kč.
možnosť nadčasov
týždenné zálohy
nástupný bonus 5 000 Kč
ubytovanie a doprava zabezpečená
možnosť zabezpečiť alebo obnoviť preukaz na VZV

Tel: 0919 496 491 I Mail: info@empres.sk

Hľadáme 

VODIČOV NA VZV, 

práca v skladoch
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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

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.

3
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com
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platená inzercia

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, 
s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb  oznamuje verejnosti  
osobitné otváracie hodiny pre návštevníkov cintorínov  
na hlavnom  cintoríne na Mariánskej ulici a  v predajni 
s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatkov Všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých. Cintoríny v mestských 
častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly 
sú prístupné bez obmedzenia.

Vzhľadom k tomu, že rodiny navštevujú hroby príbuzných   
na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otvára-
cie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom 
pietnych miest.

Predajňa s pietnymi predmetmi, sviecami, kahancami, živý-
mi i umelými kvetmi bude v tomto období  mimoriadne otvo-
rená nasledovne:
• štvrtok 28.októbra 2021 od 07.30 do 17.00 h
• piatok 29. októbra 2021 od 07.30 do 18.00 h
• sobota 30. októbra  2021 od 09.00 do 18.00 h
• nedeľa 31. októbra 2021 od 09.00  do 17.00 h
• pondelok 1. novembra 2021 ZATVORENÉ zo zákonných dô-
vodov
• utorok 2. novembra 2019 od 07.30 do 17.00 h

Cintorín  na Mariánskej ulici v Prievidzi bude v dňoch od 

štvrtku 28. októbra do utorka 2. novembra 2021 sprístupnený 
od 7.00 až do 21.00 h.

Počas týchto dní  a zverejnených mimoriadnych termínov 
bude správa cintorína (v predajni Pohrebnej služby na Ma-
riánskej ul. č. 55)  vystavovať aj nájomné zmluvy na hrobo-
vé a urnové miesta  a umožní   realizovať platby (hotovostné 
aj prostredníctvom platobných kariet) za hrobové a urnové 
miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie.

Pohrebné obrady a smútočné rozlúčky budú zabezpečované 
a pripravované počas celých otváracích hodín predajne, ale 
realizované v tomto období len v obvyklých dňoch a časoch, 
t.j. pondelok – piatok o 12.00, 13.30 a 15.00, mimoriadne pod-
ľa situácie aj o 11.00 h. 

Dňa 1. novembra – v deň Sviatku všetkých svätých (deň pra-
covného voľna) sa pohrebné obrady konať nebudú a predajňa 
musí byť z dôvodov stanovených Zákonníkom práce  zatvore-
ná. NON STOP SLUŽBA na prevoz zomrelých z miesta bydlis-
ka, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k dispo-
zícii 24 hodín denne.

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách po-
skytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na telef. 
číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.

Informácie o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas sviatkov

MESTO  PRIEVIDZA, Mestský úrad – Námestie slobody č. 
14,  971 01 Prievidza

Vyhlásenie výberových konaní

Mesto Prievidza v y h l a s u j e v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 
Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskorších predpisov výberové konania 
(VK) na vymenovanie riaditeľa  materskej školy.

VK č. 2/2021 na miesto riaditeľa MŠ Ul. Gorkého 223/2,  Prievidza
VK č. 3/2021 na miesto riaditeľa MŠ Ul. A. Mišúta 731/2 Prievidza

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I. alebo 
II. stupňa pre  učiteľa materskej školy podľa prílohy č. 1, vy-
hlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokla-
doch pedagogických a odb. zamestnancov (ďalej len vyhlášky 
č. 1/2020 Z. z.)
b) prvá atestácia podľa § 59 ods.1. a § 90 ods.1 písm. a) záko-
na č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) najmenej 5 rokov  pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona 
č. 596/2003 Z. z.)
d) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
e) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (§ 15 
ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.   nie starším ako 3 mesiace, 
resp. čestné vyhlásenie o vyžiadaní odpisu podľa ods.4.)

f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto
g) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a organizač-
né predpoklady

Zoznam požadovaných  dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní  a absolvovanie prvej atestácie     (§2 ods.1 vyhlášky č. 
1/2020 Z. z.)
c) potvrdenie o  pedagogickej činnosti
d) profesijný životopis
e) čestné vyhlásenie o požiadaní odpisu z registra trestov
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ  (max. 3 strany)
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k vý-
konu funkcie riaditeľa
h) súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového ko-
nania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Žiadosť o účasť vo výberovom konaní  je potrebné zaslať spo-
lu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na 
adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, odbor škol-
stva a starostlivosti o občana, 971 01 Prievidza. Obálku 
označiť v ľavom hornom rohu heslom: 
,,NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. ......../2021“.   
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je  
18.11. 2021, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.

Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom 
rada školy pri MŠ.

Vyhlásenie výberových konaní
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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