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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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ZĽ

AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com 

Galéria Jabloň, 3.poschodie 
vľavo, M.Falešníka 6, 

Prievidza 

Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí 
celoživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a 
zdravo je jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch 
plných hojnosti nastal čas dať metabolizmus do po-
riadku a pripraviť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody 
a plaviek.

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti 

chudnú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, 
ženy 4 - 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname 
chudnúť.

Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlast-
ných tukových zásob a následkom toho váha klesá 
stabilizovane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej 
hmotnosti je z nebezpečného tuku uloženého na 
vnútorných orgánoch a z telesného tuku.

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

kovali nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí 
aj viac ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali od-
porúčanie do našej ambulancie priamo od svojho 
lekára. Zdravotný stav klientov a pacientov sa zlepšu-
je, znižujú, alebo dokonca vyraďujú na odporúčanie 
svojho lekára dlhodobé užívanie liekov na vysoký 

krvný tlak, cholesterol, cukrovku.
Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body 

scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné 
parametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie 
Vášho tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných 
orgánov, prísun kilojoulov.

Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient 
vždy po dohode cca každých 14 dní.

Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pritom nehla-

dovať, aby Ste si udržali svoju dosiahnutú zníženú 
hmotnosť. Jednoducho aby ne-
nastal jojo efekt. Získate od nás 
školu výživy.

Vedecké poznatky fungova-
nia ľudského metabolizmu vyu-
žíva naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VI-
TADU® Vás v tom podporí a jej 
diétny program pomohol na 
Slovensku, v Čechách, Maďar-
sku, USA a Chorvátsku už 
množstvu ľudí – tak prečo 
nie aj Vám!

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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ÚVERY/HYPOTÉKYÚVERY/HYPOTÉKY  
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

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

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCAVAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 

0915 168 170 
alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk

PREDAJ 

HRUŠKOVÉHO 

KVASU
      0915 699 840

13
 1
2
1 
0
5
8
3

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» 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)

PRÍĎTE SI K NÁM VYSKÚŠAŤ 
NOVÝ YARIS CROSS
TOYOTA PRIEVIDZA predaj - servis

Letisková 2C          0905 509 925 toyotaprievidza.sk

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás
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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

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť - O škole“, 

na úradnej tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 34. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej 

o výmere 1x20 m².

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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6ODSTÚPIM SOLÁRNE ŠTÚDIO

V PRIEVIDZI, T: 0905 316 182 
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

Som univerzitný profesor. Dovolím si 
teda túto úvahu. Univerzity bývali mo-
torom pokroku. Dnes to tak nie je. 

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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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

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

IBALGIN 400 48tbl
- liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré patrí do 
skupiny nesteroidných protizápalových 
liekov. Liek zmieřnuje bolesť 
a zápal rôzneho pôvodu, zvlášť 
pri ochoreniach pohybového 
ústrojenstva. Taktiež tlmí horúčku, 
ktorá sprevádza napríklad choroby 
z prechladnutia.

LA ROCHE-POSAY 
HYALU B5 serum 
30ml
- na vrásky, stratu 
objemu a elastici 
citlivej pleti

Nové modely papučiek RAK 

Bioderma balík Sensibio H2O + 
LIFT + CELLULAIRE CREME + 
BIODERMA ATODERM krém na ruky 
50ml ZADARMO 
-  čistiaca a odličovacia Micelárna voda pre 
citlivú pleť 250 ml,

INSTITHUT ESTHEDERM LIFT and Reapair Creme 
10ml - spevňuje rysy tváre, vyhladzuje vrásky a 
mimické linky s dlhodobým účinkom,

INSTITHUT ESTHEDERM Eau Cellulairr Creme 10ml - 
krém s bunkovou vodou. Univerzálny krém pre 
dodanie energie, vitali a vody do pokožky. 
Vhodný pre všetky vekové skupiny

VICHY LIFTACTIV SUPREME 
XMASS + VICHY LIFTACTIV 
COLLAGEN SPECIALIST nočný 
krém 15ml 
- LIFTACTIV Supreme denný krém pre 
korekciu vrások a spevnenie pleti 50ml + 
VICHY LIFTACTIV Supreme H.A. Epidermic 
Filler Sérum 30ml

TEREZIA Hliva ustricovitá 
s rakytníkovým olejom 
60 kapsúl akcia 1+1 
ZADARMO - imunita, vitalita

29,00€

35,00€

AVENE XMASS DERMABSOLU 
- remodelačný denný krém 40ml 
+ nočný balzam 40ml 

56,45€
59,42€

52,46€

54,46€

27,14€

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek 
- používa sa na liečbu zápalu a bolesti hrdla 
spojenej s bolestivým prehĺtaním a na liečbu 
zápalu ústnej dutiny, hrtana a ďasien vyvolaného 
baktériami

6,60€

7,33€

13,63€
17,04€

4,40€

4,97€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Babetu, Simson, Pio-
nier, Stelu aj nepojazdné, T: 
0949 505 827
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, T: 
0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, 
Babetta, Stadion, Simson aj 
iné, T: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu 1-izb. 
byt v RD v PD zariadený cena 
bez akontácie mes. 220€ oso-
ba, T: 0944 589 022

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatický 55r. nenapra-
viteľný romantik, hľadá ženu 
z PD, ktorá má rada prírodu. 
Len vážny vzťah. Zatiaľ SMS. T: 
0948 242 564
» Hľadám priateľku na vážny 
vzťah. T: 0918 256 367
» Sympatická 55r. hľadá pria-
teľa 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.
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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0944 366 615
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Fasádne 
a miešacie 
centrum 
Ceresit

• široká paleta farieb
• okamžite dostupné
• profesionálne služby

STAVEBNINY 

S KÚPEĽŇOVÝM ŠTÚDIOM

Košovská cesta 23

www.nbd.sk
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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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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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-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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pán Jaroslav Bílek. 

Dňa 4. novembra 2021 uplynulo 

25 smutných rokov, 

čo nás náhle opustil 

 Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.  

Smútiaca rodina.

REDAKCIA SA OSPRAVEDLŇUJE ZA NESPRÁVNE 

UVEDENÝ TEXT V UPLYNULOM VYDANÍ.

Jozef Mikulec

Dňa 8.11.2021 si pripomíname dva roky, 
no bolesť v srdci, smútok a žiaľ ten zostal 

v mojom srdci „stáť“. Rana sa nehojí, 
nikdy sa nescelí. Ja tíško si vravím: 

„Nech je už noc, 
nech zjavíš sa mi láska v mojich snoch.“

S láskou spomína družka s rodinou, bratranec Marián s rodinou 
a sused Vlado s rodinou. 
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pani Anna Zrubcová, rod. Tadialová. 

„Zostala som len vánkom, ktorý vás bude hladiť, 
aby ste na mňa nezabudli...“ 

Dňa 26. októbra 2021 uplynul 1. smutný rok, 

kedy nás navždy opustila vo veku 81 rokov 

naša mama, stará a prastará mama

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

Smútiaca rodina. 
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Únia miest Slovenska (ÚMS) presa-
dzuje zmenu volebného systému, 
spustenie petície však považuje za 
krajné riešenie. Za spustenie je však 
Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS).

Petícia by podľa únie mala byť 
spustená v prípade, ak nebude vládna 
koalícia plniť svoj záväzok z programo-
vého vyhlásenia. Či ÚMS podporí petí-
ciu za viac volebných obvodov na par-
lamentné voľby chystanú Združením 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude 
závisieť najmä od jej obsahu.

V januári 2020 snem ÚMS prijal 
uznesenie a schválil dokument Dozrel 
čas na zmeny, ktorý obsahuje všetky 
požiadavky únie miest v oblasti re-
formy verejnej správy smerom k cen-
trálnej vláde a politickým stranám. 
Nechýbajú tam ani návrhy na zmenu 
volebného systému. Cieľom navrhova-
ného riešenia ÚMS je zachovať všetky 
výhody súčasného volebného systému, 
napraviť jeho nevýhody, a to všetko s 
minimálnym dosahom na voličov.

„Podstata myšlienky spočíva v za-
chovaní celoštátneho obvodu, avšak 
iba na účely spočítania hlasov a rozde-
lenia mandátov medzi politické strany. 
Vo všetkých ďalších ohľadoch už sys-
tém pracuje s viacerými obvodmi, čo 
znamená, že politické strany by tu na 

rozdiel od dneška zostavovali niekoľ-
ko, a nie iba jedinú kandidátnu listi-
nu,“ spresnila únia v dokumente. Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
však už teraz chystá veľkú petíciu, aby 
sa na Slovensku nahradil jeden voleb-
ný obvod pre parlamentné voľby via-
cerými volebnými obvodmi. Potreba 
mať v parlamente poslancov, ktorí sú 
z jednotlivých regiónov Slovenska a 
rozumejú im, sa podľa ZMOSU ukázala 
aj teraz pri návrhu viacerých reforiem. 
Aký počet volebných obvodov by ZMOS 
považoval za dostačujúci, bude pred-
metom najbližších rokovaní. Vedenie 
združenia sa dohodlo, že do najbližšie-
ho predsedníctva doladí detaily, akým 
spôsobom petíciu zorganizuje, vrátane 
jej textácie. 

Mestá a obce žiadajú 
zmenu volebného systému

» red
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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

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

6.49

Morčacie 
prsné rezne

449

Supercena
cena za 1 kg

Hus
� s drobmi

Aljašská 
treska   
� blok
� 100 % treska

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

2.99

Tradičný jogurt   
� rôzne druhy 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

0.95**
Bánovecká 
nátierka     
� rôzne druhy 

Dusená 
šunka 0

69

-36%
100 g100 g

1.09

obsah 
95 %
mäsa

333

950 g

(1 kg = 3,51)

033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

0.39*

Liptov Parenica
� údená

249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 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 8. 11. do 14. 11. 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.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 26. 10. 2021.
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Maslo

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l0,5 l

0.89

Zlatý 
Bažant Radler 
� rôzne druhy 

Mandarínky

089

-50%
cena za 1 kgcena za 1 kg

1.79

Morčacie 

Lina   
� rôzne druhy 

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

Mini Koliba  
� údená

299

600 g

(1 kg = 4,98)
Inovecká 
saláma 

155

-44%

(1 kg = 6,20)

250 g250 g

2.79**

Slnečnicový olej

179
1 l

059
1 kg

Kryštálový 
cukor

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 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 8. 11. do 14. 11. 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
8. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 26. 10. 2021. **Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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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.

DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

Máme otvorené 

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,

So od 9:00 - 13:00 hod.

tel. číslo +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,59€5,49€

128€
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

SLUŽBY
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PRIJMEME VODIČA
0948 008 826 13
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mechanika – montážnika 
na stavbách vŕtania, pretláčania, 

ktoré sú väčšinou od Bojníc do 100 km

POŽADUJEME:
- učňovské alebo stredoškolské vzdelanie "MECHANIK STROJOV 
  A ZARIADENÍ" alebo strojárskeho, (baníckeho, stavebného) zamerania
- VP sk. B (C,E vítané)

vítané:
- prax s hydraulickými strojmi, zváračský preukaz, práca na montážach 

bydlisko: Prievidza, Bojnice a Horná Nitra (nie je podmienkou)

PONÚKAME:
- zaujímavú prácu s náležitým finančným ohodnotením,
- 13. plat,
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia a iné benefity  

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá

Tel.: 0915 475 380, email: hydrotunel@hydrotunel.sk
www.hydrotunel.sk 13
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

7
5
-0
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Ubytovanie ZDARMA

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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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.
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
● zakalený moč
● krv v moči
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
● abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp

Občianske združenie ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors vyhlasuje výberový 
workshop na pozíciu zdravotného 
klauna / zdravotnej klaunky vo všet-
kých regiónoch Slovenska. 

Pridaj sa do klaunského tímu a zaži 
zmysluplnú prácu s krásnym poslaním 
- prinášať úsmevy detským pacientom a 
seniorom. Prečítaj si viac o tom, ako po-
máhame.

„Profesionálnym zdravotným 
klaunom nemusí byť len profesionálny 
herec, dôležité je, aby bol empatický, 
mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a 
chuť rozdávať radosť druhým,“ vysvetlil 
umelecký riaditeľ združenia a zdravotný 
klaun Pavel Mihaľák. Podmienkou je tiež 
vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. 
Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatic-
kého umenia, hudobný talent či humor.

Zdravotný klaun by mal byť podľa 
Mihaľáka tak zrelý, aby vedel prijať sám 
seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, 
otvoriť a urobiť si sám zo seba žart.

Výberové konanie zdravotných klau-
nov má formu workshopu, ktorý má mi-
nimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní 
klauni učia a trénujú klaunské zručnosti 
a pracujú na svojom klaunskom cha-
raktere. Výberové workshopy vedie 
umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi 
združenia. „Už pred prvou klauniádou 
musia zdravotní klauni absolvovať nielen 

umelecké workshopy pre začínajúcich 
zdravotných klaunov, ale aj prednášky 
o fungovaní združenia a programov pre 
jednotlivé cieľové skupiny, o hygienic-
kých zásadách v zdravotníckych zaria-
deniach, či základy týkajúce sa politiky 
ochrany detí a zraniteľných osôb,“ vyme-
noval Mihaľák.

OZ Červený nos zdravotní klauni pô-
sobí na Slovensku už 18 rokov. So zdru-
žením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 
profesionálnych zdravotných klaunov, 
ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 
nemocníc a 31 seniorských zariadení po 
celom Slovensku. 

V prípade záujmu prosíme záujem-
cov a záujemkyne, aby poslali svoj živo-
topis s fotografiou spolu s motivačným 
listom na adresu: administrativa@cerve-
nynos.sk do 30. 11. 2021.

Tento klaunský plášť 
čaká práve na TEBA

» Zdroj: OZ Červený nos
 Foto: OZ Červený nos
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platená inzercia

V tomto období bolo mestu Prievidza katastrom nehnuteľností za-
písané vlastnícke právo k budovám po bývalej poliklinike na síd-
lisku Píly. Po získaní vlastníctva k budovám od TSK začalo mesto 
ihneď riešiť najpálčivejšie problémy. Rýchle riešenie sa pokúša 
hľadať v ponuke budove na odpredaj, cez obchodnú verejnú súťaž.

Hlavný problém: Zlý stav budovy a znečisťovanie okolia
Dlhoročný problémom budov bývalej polikliniky je predovšetkým 
ich zlý technický stav a znečisťovanie lokality bezprístrešnými 
obyvateľmi, ktorí opakovane neoprávnene vstupujú do objektov a 
poškodzujú ich. Tieto problémy vnímajú na kvalite svojho bývania 
obyvatelia okolitých bytových domov, a preto je dôležité hľadať rie-
šenia, ktoré prinesú riešenie čo najskôr.
Mesto tieto budovy získalo do svojho vlastníctva zámenou majetku s 
Trenčianskym samosprávnym krajom. Mesto v zámene previedlo na 
TSK pozemky pod cestnými komunikáciami v jeho správe. Cena bola 
určená znaleckým posudkom.
Po získaní vlastníctva k budovám od TSK začalo mesto ihneď riešiť 
najpálčivejšie problémy. V prvej fáze boli podniknuté kroky k zame-
dzeniu vstupu bezprístrešným obyvateľom do priestorov objektu a 
vykonali aj ďalšie zabezpečovacie práce.
Vedenie mesta sa tiež rozhodlo pokúsiť riešiť čo najrýchlejšiu obno-
vu budovy jej ponukou na odpredaj cez obchodnú verejnú súťaž. 
Prievidzskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva odsú-
hlasili zámer jej vyhlásenia.

Kraj sa o predaj budov pokúšal, no viackrát neuspel
O predaj budov bývalej polikliniky sa snažil už v minulosti aj Tren-
čiansky samosprávny kraj, a to opakovane, no neúspešne. Odpre-
daj budovy súkromnému majiteľovi je preto len prvá z možností ako 
vyriešiť roky trvajúci problém budovy bývalej polikliniky. Cieľom 
samosprávy je okrem iného aj v súťaži preveriť, aký by bol záujem 
investorov, a aké zámery by ponúkol súkromný sektor.
Slabou stránkou je pomerne stiesnená dopravná situácia v lokalite. 
Potenciálny investor bude musieť vyriešiť prístupy k objektom, trasy 
inžinierskych sietí, ako aj súlad zámeru s regulatívmi územného plá-
nu, ktoré sa týkajú zaberania zelene a vytvárania parkovacích plôch. 
Technické riešenia budú vyžadovať väčšie investície najmä pri rie-
šení parkovania, kde bude nevyhnutné pri rekonštrukcii dodržať v 
súčasnosti platné normy. Jednou z možností by mohlo byť napríklad 
zbúranie časti objektov na účel vybudovania viacpodlažnej garáže.

Na sociálne služby budova nie je vhodná
Viacerí zainteresovaní politici v minulosti uvádzali ako možné vyu-
žitie objektu vybudovanie sociálneho zariadenia, prípadne vytvore-
nie hospicu a ďalších sociálnych služieb. Podľa aktuálneho znenia 
zákona o sociálnych službách by však novovzniknuté zariadenie 
pre seniorov mohlo mať len malú kapacitu, čo znamená, že by sa 
na tento účel nevyužila celá budova. Zákon je pomerne striktný – v 
zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb aj v špecializo-
vanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 
prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.
Súčasné štandardy v oblasti poskytovania sociálnych služieb idú 
cestou deinštitucionalizácie. Cieľom je aby nové zariadenia vytvá-
rali menšie komunity prijímateľov sociálnych služieb. Aj finančná 
podpora z eurofondov je podmienená aplikovaním týchto štandar-
dov. Objekt bývalej polikliniky je teda pre svoju veľkú kapacitu ne-
vhodný na vytvorenie zariadenia pre seniorov, DSS aj špecializova-
ných zariadení.

Obnova v réžii mesta vyžaduje prípravu analýz
Ďalším možným riešením budovy bývalej polikliniky je jeho obnova 
v réžii mesta. Na tento účel však samospráva musí pripraviť analýzy, 
ako finančne náročné by bolo takéto riešenie. Uvažuje sa o možnosti 
využitia finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia, a vybudovaní nájomných bytov. Tu sú však stanovené jasné pra-
vidlá, týkajúce štandardu bytov a ich zariadenia, ktoré je potrebné 
dodržať.
Samospráva tiež potrebuje podrobnejšie analyzovať, aké by boli 
výdavky na vybudovanie dostatočných parkovacích kapacít, ktoré 
sú povinné pri rekonštrukcii podľa súčasných noriem. Riešením by 
napríklad mohlo byť vybudovanie viacpodlažného parkovacieho 
domu, ktorý by mohol vzniknúť po zbúraní budovy bývalého rönt-
genu. Takýto zámer ale určite bude finančne náročný, a bude zásad-
né, v akej miere bude možné takéto výdavky financovať z externých 
zdrojov.
Cieľom mesta je najmä čo najskôr vyriešiť dlhodobý problém chátra-
júcich budov, a s tým súvisiace znižovanie komfortu bývania oby-
vateľov okolitých domov. Časová náročnosť prípravy analýz a prí-
padného zámeru realizovaného v réžii mesta je dôvodom, prečo sa 
mesto rozhodlo v prvej fáze ponúknuť budovy na predaj, a preveriť 
aké zámery by v nich ponúkol súkromný sektor.

Bývalá poliklinika: Cieľom mesta je vyriešiť dlhodobý problém 
chátrajúcich budov

Budova polikliniky celé roky chátrala. Mesto musí nájsť  riešenie.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E

3
4
-0
1
5
2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

3
7
-1
4
0

9
4
-0
11
0

4
7
-0
0
1


