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PRIEVIDZSKO

Č. 45 / 12. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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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

ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
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Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» 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)

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Ako by nášmu regiónu v ťažkých 
časoch mal pomáhať Trenčiansky kraj 

Ako krajský poslanec sa dlhodobo venujem účelnému využívaniu 
dotácií z krajského rozpočtu. Považujem za dôležité, aby Tren-
čiansky kraj nevyčleňoval rozpočtové dotácie len na rôzne men-
šie obecné oslavy, zmyslom ktorých je často iba prezentácia lo-
kálnych politikov. Kraj by mal pomáhať hlavne v ťažkých časoch.

V tomto roku tvrdo udreli prívalové povodne v obciach okresu 
Prievidza – Valaská Belá a iné. Prívalová voda za sebou zane-
chala zničené mosty, podmyté krajnice obecných ciest, zničené 
verejné priestranstvá.

Ihneď po povodniach som navrhoval, aby kraj vyčlenil pre po-
stihnuté obce finančnú pomoc z kapitoly nevyčerpaných dotá-
cií. Návrh riešenia sme na poslednom krajskom zastupiteľstve 
prechádzali s vedúcou finančného odboru TSK. Dobrou správou 
je, že do konca roka by mali byť obciam vyčlenené financie z 
krajského rozpočtu na odstránenie následkov prívalových po-
vodní. Samozrejme na tento prísľub vedenia kraja, budem ako 
poslanec dozerať, aby neostalo iba pri politických sľuboch.

Držte palce, aby sa našla vôľa aj na 
systémové riešenie živelných po-
hrôm v našom regióne, t. j. aby sa do 
budúcna vopred počítalo s finanč-
nou pomocou pre mestá a obce už 
pri schvaľovaní rozpočtu.
    

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Vyšší vek môže byť benefitom 
pre zamestnávateľa  

Nové trendy na trhu práce kladú zvý-
šený dôraz na zamestnancov a väčšie 
požiadavky predovšetkým na pamäť, 
myslenie, pozornosť a schopnosť riešiť 
problémy, tiež na ich vedomosti nového 
druhu, na vyššiu pružnosť a rýchlejšiu 

adaptabilitu. Vzhľadom na vekom podmienené zhoršenie adaptačných 
mechanizmov, pomalšie vnímanie a reaktivitu, javia sa na prvý pohľad 
tieto nároky práce pre starších zamestnancov (najmä nad 55 rokov) ako 
ohrozenie ich pracovnej spôsobilosti a neodstrániteľné zdroje rizika pri 
práci. Rovnako neoddeliteľná súčasť týchto prirodzených faktorov v ži-
vote každého človeka môže predstavovať nové príležitosti na využitie 
silných stránok starších zamestnancov, ako sú vlastnosti: spoľahlivosť, 
zodpovednosť, angažovanosť, kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu práce, 
lepšie sociálne zručnosti apod. Aj starší zamestnanci sú schopní naučiť sa 
a osvojiť si nové pracovné zručnosti, ak na to dostanú príležitosť, zvolia sa 
primerané metódy vzdelávania a posilňovania ich sebadôvery. Potenciál 
funkčnej kapacity organizmu vo vyššom veku je závislý okrem genetické-
ho základu od celého predchádzajúceho života – od druhu vykonávanej 
práce v priebehu života a ňou vyvolaného namáhania organizmu, ale aj 
od voľnočasových aktivít a celkového životného štýlu človeka. Aktívnym 
prístupom si človek môže aj vo vyššom veku svoju funkčnú kapacitu i pra-
covnú schopnosť udržať na dobrej úrovni a bez výraznejších obmedzení.   

  Ing. Jaroslav Vojtáš
koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja 

Kontaktné centrum 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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Technické služby, p.o.m., BOJNICE 

v zmysle § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
ponúka do nájmu plochy na parkoviskách 

pre praktický výcvik autoškôl na rok 2022, 
resp. na iný primeraný účel, za cenu obvyklú. 

Bližšie info na tel: 046/543 08 43, 

Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky 
v lehote do 30.11.2021 na adresu:

Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6,
972 01 Bojnice 13
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov. 

Ja považujem za jediného svetovládcu 
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby 
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že 
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní 
sa Bohu, bude ma možno považovať za 
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k 
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá 
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. 
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn 
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých. 

Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť 
novodobí králi tohto sveta. Možno majú 
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov 
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A 
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo 

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie. 
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú 
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú 
pesimizmu a negatívnym myšlienkam. 

Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

VEĽKÁ ZIMNÁ SÚŤAŽ
 o hodnotné ceny od 15.11. do 23.12.2021, 

zlosovanie 27.12.2021 

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

BIODERMA ATODERM INTENSIVE 
BAUME 500ml 1+1 
- vysoko upokojujúci 
balzam pre veľmi 
suchú citlivú pokožku 
so sklonom k atopii 
- BIODERMA ATODERM 
TYČINKA NA PERY 
ZADARMO 

EUCERIN HYALURON 
- FILLER nočný krém 50ml 
+ DARČEK Hyalurónová 
hydratačná hmla 
+ Darček HYALURON 
- FILLER nočný 20ml

VICHY MINERÁL 89 Vianočné 
balenie - Posilňujúci a vypĺňajúci Hyaluron - 
Booster 50ml + Hyaluron Booster očný 15ml 
+ DARČEK AQUALIA 
TAŠTIČKA s troma 
produktami

Nové modely detskej 
zimnej obuvi 

35,92€ 30,90€

KLORANE BEBE Vianočné 
balenie 
- Jemný umývací 
gél 500ml 
+ Hydratačné 
mlieko 75ml 
+ DARČEK 
ZAJAC

16,35€

FYTO ovocno-bylinný mix čajov 120g
- (6x10 vreciek)

6,45€

29,73€

CERAVE zjemňujúci 
hydratačný krém 
340g 
+ DARČEK CERAVE 
-  zjemňujúci čistiaci 
gél pre suchú, drsnú 
pokožku 
s nerovnomerným 
povrchom 
20ml

16,43€
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.

4,40€

4,97€

COVIRIN 90 kapsúl + Magnesium 100tbl 
- vyživový doplnok s obsahom 
polyfenolov/flavonoidov 
- quercetínu, kurkumínu, katechínov 
z extraktu zeleného čaju vrátane 
EGCG, extrak¡ zo sladkého drievka, 
glycyrrhizínu, piperínu, minerálov 
(zinok, selén), vitamínov skupiny B 
(B3, B9, B12) a vitamínov C,D a E 
vo forme kapsúl

26,51€
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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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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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0944 366 615

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ – Jawa odkúpim motocyk-
el, diely – seriózna dohoda, T: 
0908 205 521
» Kúpim Agzat alebo Vari system, 
aj nefunkčný, T: 0905 257 653
» Kúpim staré auto Škoda, 
Ford, Simca, Tatra, Volga, Tra-
bant a iné, T: 0940 100 473
» Kúpim staré motorky, diely, 
doklady, mopedy, babetu, T: 
0940 100 473
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, 
Babetta, Stadion, Simson aj 
iné, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, T: 
0949 350 195
» Kúpim JAWU alebo Cz 175, 
250, 350 aj nepojazdné, T: 
0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám priateľku do 65r. 
sympatickú štíhlej postavy, T: 
0944 385 257
» Sympatická 55r. 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.

TOYOTA 
PROACE CITY
Záruka 5 rokov / 250 000 km

Už od 15 600 €

Letisková 2C          0905 509 925

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás

toyotaprievidza.sk
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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.

PRIJMEME VODIČA
0948 008 826 13
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Ak sa viditeľnosť  v hmle zhoršu-
je, zapnite tlmené svetlo a hmlové 
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhý-
bajte sa predbiehaniu. Nechajte si 
dostatočný reakčný čas na núdzové 
brzdenie zachovaním bezpečnej 
vzdialenosti od vozidla pred vami.

Jazdenie v hmle je nebezpečné, 
preto radšej spomaľte, zbytočne ne-
predbiehajte a neriskujte. Pravidelne 
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože 
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak 
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaují-
mavosťou je, že práve jazda v hmle nám 
navodzuje pocity, že ideme pomaly a 
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor 
a radšej choďte podľa predpisov.

Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v 
ceste, prípadne narazíte na nejakú po-
ruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak 
mimo cesty. Radšej nájdite miesto cel-
kom mimo – odpočívadlo, parkovisko, 
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ 
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj 
rovno na ceste, riskujete zrážku s idú-
cim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť 
neskoro.

Vo všeobecnosti pri jazde v hmle 
platí – myslite na bezpečnosť. Pod-
mienkou na rozpoznanie akýchkoľvek 
prekážok je dostatočný svetelný kon-
trast medzi pozorovaným predmetom a 
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je 
tento kontrast menší. To výrazným spô-
sobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj 

preto musíme v hmle spomaliť a počítať 
s tým, že niektoré predmety môžu byť 
zrazu bližšie, než sme pôvodne pred-
pokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“ 
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite 
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj 
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za 
vami. V tom momente sa totiž stávate 
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká 
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste 
pod tlakom, na najbližšom možnom 
mieste zastavte a umožnite rýchlejším 
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek 
predchádzanie v hmle je totiž veľmi 
nebezpečným manévrom a je dokáza-
né, že pri dlhšej jazde za pomalším au-
tom a nemožnosti ho predbehnúť sa v 
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí 
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku 
skratovému konaniu a nebezpečnému 
predchádzaniu, na ktoré môžete v ko-
nečnom dôsledku doplatiť aj vy.

Bezpečná jazda v hmle

» red    zdroj: Internet
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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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Objednávanie antigénových testov na: www.boz.sk

Možnosť prísť na test aj bez objednania.

PCR testy: 
Prevádzková doba PCR testov: v pracovné dni (pondelok-piatok) od 7:00-11:00 hod. 

Objednávanie PCR pre samoplatcov na webovej stránke: www.boz.sk

Cena PCR: Ster - 59 €            Kloktací/slinný - 65 €

Výsledok PCR testu obdržíte v priebehu nasledujúceho dňa SMS správou a v pdf formáte, 

ktorý spĺňa všetky podmienky pre cestovanie do zahraničia, vrátane QR kódu.

 

Antigénové testy: 
Prevádzková doba antigénových testov: v pracovné dni ( pondelok-piatok) od 12:00- 15:00 hod.

Cena antigénového testu: 10€/osoba

Výsledok AG testu do 20 min. prostredníctvom SMS správy alebo v tlačenej podobe 

(v prípade cestovania do zahraničia) v SJ a AJ/NJ jazyku

 

       Upozornenie pre návštevníkov PZS BOZPO na testovanie a zdravotné prehliadky

Prosíme Vás, aby ste neparkovali svoje vozidlá na súkromnom parkovisku pred predajňou 

URBIS – Husqvarna, ale využívali MESTSKÉ PARKOVACIE MIESTA. Parkovaním na 
súkromnom parkovisku blokujete prístup zákazníkom do tejto predajne.
 
 
 

Adresa odberného miesta: 
Ambulancia PZS BOZPO, Šumperská 44, 971 01 Prievidza (ambulancia

sa nachádza vedľa predajne URBIS - Husqvarna, do navigácie treba 

zadať adresu Šumperská 52) 
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pán Jozef Bernát

Dňa 14.11.2021 si pripomíname rok, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

dedko a pradedko

z Prievidze.

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

Smútiaca rodina. 
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pani Zuzana Chvojková, rod. Kurbelová. 

„Odišla si od nás, zostali sme v žiali, 
no navždy zostaneš v srdciach všetkých, 

ktorí ťa milovali...“ 

Dňa 10.11.2021 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustila naša dcérka 

 Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú rodičia a súrodenci s rodinami. 
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Jozefa Humaja

Dňa 29.10.2021 

sme si pripomenuli nedožitých 

71 rokov nášho drahého

z Nedožier - Brezian 

a zároveň sme si 16.5.2021 pripomenuli 

1. výročie, kedy nás navždy opustil.

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

S láskou spomína smútiaca rodina.
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Juraj Matiaško

Dňa 9.11.2021 to bolo práve 25 rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, starký a prastarký

z Malej Čause. 

 
Pri tejto príležitosti si na neho spomína manželka Zlatka, 
deti Milka a Ľuboš s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Pavol Meňhart. 

Nikdy nezabudneme ... �� 

Dňa 17.11.2021 si pripomíname 

10 rokov, čo nás navždy opustil

 Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

S vďakou, láskou a úctou na neho spomína manželka Marta, dcéra, 
vnučka Silvia a vnukovia Tomáš, Samuel s rodinami. 
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Miroslav Cipár bol velikán. Grafik, 
maliar, človek zásadových postojov. 
Spolužiaci z Trenčianskeho ghymná-
zia o ňopm hovili ako o „skromnom 
chlapcovi z Kysúc“. Taký zostal až do 
svojho skonu.

 
Dnes večer 8. novembra 2021 zomrel 

vo veku 86 rokov v Bratislave akademic-
ký maliar, grafik, ilustrátor, všestranný 
a univerzálny slovenský umelec, veľká 
osobnosť slovenskej kultúry a verejného 
života Miroslav Cipár.

Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 
1935 na Semeteši (Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca). Najskôr vyštudoval sloven-
ský jazyk a výtvarnú výchovu na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, potom úspešne absolvoval 
grafiku a monumentálnu maľbu na Vyso-
kej škole výtvarných umení v Bratislave 
u profesorov Vincenta Hložníka a Petra 
Matejku.

Patrí medzi najvšestrannejších a naj-
univerzálnejších slovenských výtvarní-
kov. Venoval sa maľbe, voľnej grafike, 
knižnej ilustrácii, dizajnu, monumentál-
nej aj značkovej tvorbe, bol autorom sôch, 
divadelných výprav i kreslených filmov.

Okrem Slovenska samostatne vysta-
voval napríklad v Berlíne, Betleheme, 
Daytone, Havane, Kobe, Kolíne nad Rý-
nom, New Delhi, Osake, Paríži, Pekingu, 
Prahe, Tokiu či vo Washingtone.

V rokoch 1971 a 1972 pôsobil ako ex-
pert v indickom vydavateľstve Children ś 

Book Trust v New Delhi. Bol spoluzakla-
dateľom Bienále ilustrácií Bratislava, 
Bienále animácie Bratislava, Bienále Da-
nuvius či Trienále insitného umenia. Bol 
členom mnohých domácich i zahranič-
ných porôt (IBA Lipsko, Bienále Brno, An-
dersenova cena, Bienále ilustrácií Brati-
slava, Shankar ś Art Competition a pod.). 
Za svoju prácu získal množstvo domácich 
i zahraničných ocenení

O jeho tvorbe vyšli viaceré rozsiahle 
monografie, naposledy CIPÁR & LOGO. 
ET… C od Vladislava Rostoku v roku 2021. 
Jeho osobný i tvorivý život predstavuje 
kniha rozhovorov novinárky Martiny 
Grochálovej Počmáraný život (2013). Pre 
vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha, s 
ktorým aktívne spolupracoval, ilustroval 
naposledy Dona Quijota, ktorého vydania 
sa, žiaľ, nedožil. 

Miroslav Cipár do posledných chvíľ 
aktívne pracoval a tvoril. S manželkou 
Vilmou žil v Bratislave, mal dve deti, štyri 
vnúčatá a dve pravnúčatá. 

Za skromným chlapcom z Kysúc

» Zdroj: TKKBS 
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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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 
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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

-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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Už tri roky upozorňujem na katastrofálne hospodárenie mesta pod vedením súčasnej pri-
mátorky. To všetko pri historicky najvyšších príjmoch mesta a zároveň masívnom výpredaji 
mestského majetku! Apely a pripomienky nášho opozičného klubu zostávajú nevypočuté, 
prevádzka mesta ide stále viac na úkor budúcnosti. Ak sa zvýšia úrokové sadzby (čo je 
pravdepodobne otázka dohľadného času), dostaneme sa do katastrofálnej situácie.

    Že to nie sú prázdne slová, dokladuje každoročne vydávané Hodnotenie ekonomiky 
miest rešpektovaným Inštitútom INEKO. Aj v roku 2020 sme opäť prepadli medzi najhoršie 
hospodáriace mestá na Slovensku. Z hľadiska celkového 
dlhu (čo je nutný údaj v zmysle zákona), sme na potupnom 
136. mieste a teda už iba 5 miest hospodári ešte horšie ako 
Prievidza!!!  

    Mimochodom, všimnite si hodnotenie hospodárenia 
mesta pod predchádzajúcim primátorom, kedy nás K. Ma-
cháčková vo volebnej kampani strašila údajne hroziacou 
nútenou správou mesta �� 

    S týmto rozhodne nikto nemôže byť spokojný. ��         

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

DRŽME SI KLOBÚKY, RÚTIME SA Z KOPCA!

www.lepsiapd.sk
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SLUŽBY
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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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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

Už niekoľko rokov sa pravidelne na 
„Červenú stredu“ – tento rok 24. no-
vembra – opakuje na celom svete po-
zoruhodná udalosť – stovky katedrál, 
kostolov, pamiatok a verejných budov 
sa vo večerných hodinách rozsvietia 
červeným svetlom, aby vydali dôle-
žitý odkaz: že sloboda vierovyznania 
ani dnes nie je samozrejmosťou.

Červená farba, ktorá symbolizuje 
krv mučeníkov a  mnohých prenasledo-
vaných a trpiacich pre vieru, poukazuje 
v  tento deň na krutú realitu:  Celkovo 
až dve tretiny svetovej populácie (čiže 
5,7 miliardy ľudí) žijú v krajinách, kde 
sa právo na náboženskú slobodu vážne 
porušuje. Najintenzívnejší útlak pritom 
zažívajú kresťania – ich prípady tvoria 
až  70% nábožensky motivovaného ná-
silia.

Červená farba rozpráva príbehy ľudí 
ako je napríklad Leah Šaribuová, mladá 
Nigérijčanka, ktorá je od februára 2018 
až dodnes väznená islamistickými te-
roristami, pretože odmietla konvertovať 
na islam; alebo afganský kresťan Ali 
Ehsani, ktorého rodičov (utajených kres-
ťanov) zavraždil Taliban, a on ako 8-roč-
ný pri úteku z krajiny prišiel aj o svojho 
jediného brata.

Podobných príbehov by sa dalo 
menovať milióny. Niektoré z  nich majú 
šťastný koniec, no mnohé končia utrpe-
ním a smrťou. Každý deň vo svete položí 
život pre svoju vieru až 11 kresťanov.

V mene všetkých obetí náboženské-
ho prenasledovania, s cieľom vyjadriť so-
lidaritu a dať hlas tým, ktorí sú tragicky 
poznačení náboženskou nenávisťou, sa 
24. novembra 2021 rozsvietia červeným 
svetlom známe budovy ako napríklad 
katedrály v Montreale a Toronte, či Bazi-
lika Sacré-Coeur v Paríži. Na Slovensku 
budeme môcť v červenej opäť vidieť Bra-
tislavský hrad, Nitriansky hrad, alebo 
Dóm svätej Alžbety v Košiciach.

Spojme sa s ľuďmi na všetkých konti-
nentoch a tiež sa v tento deň prostredníc-
tvom modlitby či symbolickej červenej 
farby postavme za tých, ktorí sú pre svo-
je vierovyznanie prenasledovaní, diskri-
minovaní, alebo v núdzi. 

Spolu s  organizátorom kampane, 
nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
nás k  tomu pozýva aj samotný pápež 
František: „Vo svete, kde sa rozličné for-
my modernej tyranie snažia potlačiť ná-
boženskú slobodu alebo zredukovať ju 
do subkultúry bez práva vysloviť verejne 
svoj názor, či využívajú náboženstvo ako 
zámienku pre nenávisť a brutalitu, je ne-
vyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných 
náboženských tradícií spojili svoje hlasy 
pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpek-
tovaní dôstojnosti a práv iných.“

Viac informácií o Červenej strede a 
možnostiach zapojenia sa do kampa-
ne nájdete na webovej stránke www.
cervenastreda.sk.

Červená streda

» Zdroj: ACN

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

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

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

Prievidza 

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!

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk
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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
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Sociálna poisťovňa zverejnila for-
mulár čestného vyhlásenia, ktorým 
zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) môžu 
žiadať o odklad splatnosti poistného 
za október 2021. Lehota splatnosti sa 
im predĺži do 30. júna 2024.

Odložiť si úhradu poistného do 
Sociálnej poisťovne môžu zamestná-
vatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles 
čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti o 40 percent a viac. 
Predĺženie lehoty na zaplatenie poist-
ného za október 2021 platí pre povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za 
časť poistného za zamestnávateľa (nie 
za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča vyu-
žiť elektronický formulár, ktorý zabez-
pečí rýchlu spätnú väzbu o zapracova-
ní predĺženej splatnosti poistného. V 
nevyhnutnom prípade je možné využiť 
aj listinnú podobu formulára, ktorú tre-
ba doručiť do príslušnej pobočky Soci-
álnej poisťovne.

Nové lehoty splatnosti odloženého 
poistného na sociálne poistenie za za-
mestnávateľa a za SZČO sú teda predĺ-
žené za mesiac:

máj 2020 do 31. marca 2022

jún 2020 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. septembra 2022
december 2020 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. marca 2023
február 2021 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. marca 2024
október 2021 do 30. júna 2024

Koho sa možnosť 
odkladu odvodov týka?
- zamestnávateľov v časti ich odvodov 
za zamestnávateľa. Možnosť odkladu 
odvodov sa teda netýka časti poistné-
ho, ktoré odvádza zamestnávateľ za 
zamestnanca, kde naďalej platia pô-
vodné termíny splatnosti,
- povinne poistených samostatne zá-
robkovo činných osôb (SZČO).

O termínoch 
odkladu platby poistného

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 15. 11.

Nutella

119

-40%
cena za 100 g

1.99

Losos
� fileta s kožou

Čučoriedky

379

Supercena

(1 kg = 7,58)

500 g balenie

500 g
balenie

379

-32%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.59

Kuracie 
prsné rezne

099

-33%
100 g100 g

1.49*

Vrchár      
� plátky 
� rôzne druhy 

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g125 g

1.29**

Bryndza

Ščipák 
humenský

279

-30%

(1 kg = 5,94)

470 g470 g

3.99* 199
-20%

(1 kg = 7,37)

270 g270 g

2.49

Mangalica 
klobása459

700 g

(1 kg = 6,56)

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 21. 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 15. 11. do 21. 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 2. 11. 2021.
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Budvar
� svetlý ležiak

065

-45%

(1 l = 1,30)

0,5 l0,5 l

1.19*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Kyslá smotana 
� 16 % tuku

199

1 kg

065

-48%

(100 g = 0,52)

125 g125 g

1.25

Karička      
� tavený syr
� rôzne druhy 

065

-34%

(100 g = 0,36)

180 g180 g

0.99

Cottage Cheese      
� rôzne druhy 

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g250 g

1.19

Ruské/Čertovské 
Duo vajce 

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

499
(100 g = 2,50)

200 g

Milka Adventný kalendár

Tuniak  
� rôzne druhy

199
-42%

(100 g = 1,91/
1,78/PP)

160 g160 g

3.49*

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 21. 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 15. 11. do 21. 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
15. 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 2. 11. 2021. * Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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Milí Prievidžania,
pokračujem dobrými správami z nášho mesta. Vo viace-
rých lokalitách v meste Prievidza začali tento týždeň re-
konštrukcie parkovísk a chodníkov. Po Svätoplukovej ulici 
na sídlisku Píly sa realizujú opravy na sídlisku Zapotôčky 
na Ulici E.M. Šoltésovej a Ul. Šafárika pred školou. V centre 
mesta pred bývalým katastrom aj pred OD Rozvoj. Na síd-
lisku Kopanice finalizujeme parkovisko na Ul. energetikov.

Investujeme stále aj do obnovy školských zariadení. Vyše 
30 tisíc EUR bolo investovaných na rekonštrukciu malej te-
locvične v prievidzskom Centre voľného času. Slúžiť bude 
žiakom i širokej verejnosti. Zároveň pokračujeme v príprave 

nových projektov na športové vyžitie malých i veľkých.
Milí Prievidžania, je jeseň a aj tento priestor využijem 

na informáciu, 
že viac ako 200 
hektárov je plo-
cha, z ktorej mu-
sia pracovníci 
Technických slu-
žieb mesta Prie-
vidza odstrániť 
opadané lístie zo 
stromov. Ako jed-
no z mála miest 
na Slovensku sa môžeme pochváliť, že práve takýto odpad 
spracúvame ekologicky v mestskej kompostárni.

Na záver mi dovoľte pozvánku na výstavu 9. ročníka Vý-
tvarnej Prievidze, kde môžete vidieť umelecké diela súčas-
ných aj zosnulých výtvarníkov z nášho mesta. Vernisáž v zre-
konštruovanom Meštianskom dome mi pripomenula, aké sú 
výnimočné chvíle, kedy môžeme stretnúť ľudí, ktorých sme 
už dávno nevideli. Prajem nám všet-
kým pevné zdravie do ďalších dní, 
aby sme sa mohli opäť stretávať.

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

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk

mám
 50% 
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www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 

V TEJTO LOKALITE.

Zdravie a životy desaťtisíce ohroze-
ných ľudí žijúcich v blízkosti jednej z 
najväčších environmentálnych záťa-
ží na Slovensku spojili ministerstvá 
životného prostredia a vnútra. Po 
30-tich rokoch ignorovania štátnych 
inštitúcií a odkladov sa začalo s vy-
beraním toxických PCB látok z tzv. 
Ošipárne v areáli Chemka Strážske a 
s ich ukladaním do špeciálnych kon-
tajnerov. 

Minister životného prostredia Ján 
Budaj si spolu s ministrom vnútra Ro-
manom Mikulcom prezrel začaté práce. 
Podľa slov ministra životného prostredia 
Jána Budaja sa skončila dlhodobá nečin-
nosť a formálnych prehlásení predchá-
dzajúcich vládnych garnitúr. „My sme 
prešli od prázdnych fráz k činom a začali 
sme so záchrannými prácami. Ide o ná-
ročnú úlohu a manipulácia s nebezpeč-
ným odpadom si vyžiada profesionálny 
a zodpovedný prístup záchranných zlo-
žiek,“ zdôraznil minister životného pros-
tredia Ján Budaj.

Záchranné práce spočívajú vo vyťa-
žení nebezpečných látok, ktoré sa voľne 
nachádzajú v priestoroch tzv. Ošipárne, 
naložení PCB sudov a  kontaminovanej 
pôdy a ich následnom naložení do kon-
tajnerov, certifikovaných na uloženie 
takéhoto odpadu. „Ide o hermeticky uza-
tvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené 

ich presakovanie do okolitého prostre-
dia,“ podčiarkol minister Budaj.

Štátny geologický ústav Dionýza Štú-
ra vykoná analýzu obsahu nebezpečných 
látok a určí spôsob ich ďalšieho zneškod-
nenia. Geológovia zároveň naďalej mo-
nitorujú ďalšie lokality v areáli Chemka 
Strážske, a to Prameň a Tepláreň.

Uloženie stoviek ton toxických PCB 
látok sa neuskutočnilo oficiálne desať-
ročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla 
spoločnosť do likvidácie a priemyselný 
areál bol podrobený kontrole štátnych 
orgánov. Zneškodnenie PCB látok, ťaž-
kých kovov a sanácia priľahlého územia 
v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa 
nachádza aj v programovom vyhlásení 
vlády. Vďaka aktívnemu zásahu Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia sa 
zastavilo dotekanie škodlivých vôd do 
odkaliska Poša, z ktorého dovtedy vyte-
kali a znečisťovali celý kraj PCB látkami. 
V tejto chvíli sa už táto envirokriminalita 
nedeje.

Ľudia zo zemplínskeho 
trojuholníka smrti sa dočkali

» Zdroj: MŽPSR

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti
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...nebol výnimkou
 
■ Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás 
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfaulo-
val, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby 
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to 
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho 
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe. 

■ Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na 
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade. 
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím 
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať. 
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu. 
Do života mi dal veľmi veľa. 

■ Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia 
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane ba-
viť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dob-
rý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal 
usporiadané a na tréningy som sa tešil. 
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné 
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlos-
ti, sile, no aj o gymnastike.

■ S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo 
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike. 
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj 
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a  uspel v zápase na majst-
rovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska               
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som 
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie

■ Je talent tým rozhodujúcim?
Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú, 
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania     
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podve-
dome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva 
často baviť.

■ Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie, 
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho 
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú 
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné 
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci    
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.       
Tí majú špeciálne tréningy.

■ Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže. 
 

...prehry motiváciou

■ Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku tro-
fejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych 
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Tur-
naji olympijských nádejí a štartoval som aj na majst-
rovstvách sveta. 
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul 
ďalej. A  najmä prehry. Po každej som začal makať ešte 

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že 
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého 
chlapa je chlap. 

■ Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve 
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Na-
učí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uz-
nanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti 
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko                 
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti          
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na 
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,        
či koordinácia. 

■ Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presed-
lali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale 
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponu-
ku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka, 
ktorú som neurobil. Aj chalani v  gyme ma hecujú. 
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neokla-
mem a som zvedavý, ako mi to pôjde.

 
...prednosť dostala rodina

■ Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste 
s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom 
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček         
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s  ním bol       
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3 
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale za-
ložil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka 
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal 
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa 
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen

■ Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jed-
noduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj 
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do 
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od 
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripo-
mienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky ne-
boli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila 
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to 
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá   

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.

■ Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na 
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v 
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvr-
ďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka 
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu po-
darila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali 
tak volať aj mňa.

■ Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným špor-
tom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo 
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich ne-
chceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď 
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu? 
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa 
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazil-
ské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street 
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venu-
jeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruho-
vým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by 
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity

■ Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali 
robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť 
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla. 
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Ba-
bylon. V konfrontácii s  bojovníkmi aj zo zahraničia 
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli          
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabili-
tácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom 
roka chceme urobiť ďalší.

■ Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj  vi-
acero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik 
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom 
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria

■ Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?
Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“. 
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu 
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov, 
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže 
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu mož-
nosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreago-
vať.

■ Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste 
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať? 
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa člo-
vek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každé-
mu len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku. 
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať 
jednoducho treba.                      » Autor: Martin Panák

Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných
K  boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a  vyše stovku 
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej 
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov) 
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:
■ 7x majster Slovenska

■ 2x víťaz Turnaja olympijských nádejí
■ účastník majstrovstiev sveta
■ víťaz viacerých domácich i zahraničných podujatí
■ v ringu absolvoval zhruba 140 zápasov, z ktorých vyše 
    stovku vyhral
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Takmer 40-ročná hudobná kariéra 
speváka, skladateľa a gitaristu Mar-
tina Ďurindu je nerozlučne spojená s 
kapelou Tublatanka, ktorej hity zne-
jú dodnes v rádiách na Slovensku a v 
Česku.

Martin Ďurinda sa narodil 8. novem-
bra 1961 v Bratislave. V hre na gitaru a 
klavír je samoukom, spievať ho učila 
matka, hlasová pedagogička na vysokej 
škole. Ešte v tínedžerskom veku v roku 
1977 sa stal členom skupiny Nervy, v kto-
rej pôsobili ďalší dnes už známi hudob-
níci Andrej Šeban či Marián Greksa.

Po maturite začal v roku 1982 študo-
vať farmáciu na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Štúdium úspešne dokončil, 
ale dal prednosť koncertným pódiám 
pred lekárenským bielym plášťom. V 
roku 1982 stál za vznikom legendárnej 
kapely Tublatanka. V pôvodnej trojčlen-
nej zostave boli okrem Ďurindu basový 
gitarista Pavol Horváth a bubeník Juraj 
Černý. Názov kapely odvodili z mena 
Tublat. Tak sa volal opičiak z knihy Tar-
zan od Edgara R. Burroughsa.

Prvý koncert Tublatanka odohrala 
31. januára 1983 a zaujala nielen na po-
mery vtedajšej doby originálnym rocko-
vým zvukom, či textami Martina Sarva-
ša, ale aj tým, že jej prvým koncertným 
kostýmom boli ľudové kroje. O dva roky 
neskôr vydala Tublatanka ešte ako ama-
térska skupina prvý album Tublatanka 
(1985).

Rok po vydaní dnes už legendárnej 
platne, z ktorej pochádzajú skladby Šla-
bikár, Dajte mi na to liek, Rieka či Priateľ, 
sa trojica na čele s Ďurindom vydala na 
profesionálnu dráhu a vydala nemenej 
úspešný album Skúsime to cez vesmír 
(1986). Druhým albumom, na ktorom sa 
skupina prezentovala hitmi Skúsime to 
cez vesmír, Dnes či Vo veľkej škole dní, 
sa Tublatanka definitívne usadila v po-
predí česko-slovenskej hudobnej scény.Z 
tretej platne pochádza pieseň Pravda ví-
ťazí, ktorá odznela aj počas demonštrácií 
v Novembri ´89.

Po Nežnej revolúcii kapela nahrala 
album Nebo, peklo, raj (1990). Tri roky 
po jeho vydaní odišiel zo skupiny Paľo 
Horváth. Po jeho odchode pozval Ďurin-
da do Tublatanky gitaristu Doda Dubána 
zo skupiny Money Factor.

Dlhoročný líder Tublatanky Martin 
Ďurinda získal cenu Zväzu a interpretov 
za rok 2018 v kategórii najlepší spevák.

Maťo Ďurinda je už šesťdesiatnik

» red

Reprofoto Yiutube (@Radovan Rehák)

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/pozicka

Iba za
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• bez poplatkov
• máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR, 
výška mesačnej splátky: 15,00 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 13,15 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, 
počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet 
RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. ( xná), 
RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 423,15 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní 
v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

MÔŽETE MAŤ  AJ VY 

1000 €
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E-mail: pellerova@regionpress.sk

Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako 60 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mestu Prievidza bolo doručené rozhodnutie o schvále-
ní nenávratného finančného príspevku na projekt s ná-
zvom: „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Prie-
vidza“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
Projekt sa bude realizovať po nadobudnutí platnosti a 
účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Obsahom projektu je pokračovanie v zabezpečovaní posky-
tovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v 
prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu 
po inštitucionálnej starostlivosti. Vďaka získaným finančným 
prostriedkom bude môcť terénnu opatrovateľskú službu vy-
užívať 50 klientov. Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté 
fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle 

zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Seniori a zdra-
votne ťažko postihnuté fyzické osoby musia byť posúdené 
zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou 
činnosťou – teda odkázané na opatrovateľskú službu. 

O klientov sa bude starať celkovo 30 zamestnancov, ktorí 
budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby.

Cieľom projektu je zlepšenie a udržanie prístupu k cenovo 
prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám oby-
vateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb všeobecného záujmu. Celkové oprávnené 
výdavku projektu sú vo výške 489 600 eur. Projekt potrvá 21 
mesiacov. 

Mesto získalo ďalšiu podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby

Materská škôlka na Ul. M. Mišíka bola v roku 2020 zre-
konštruovaná, jej interiér je vynovený a zodpovedá mo-
derným hygienickým štandardom, má bezbariérovú 
úpravu. Počas jesene 2021 sa s pomocou grantov podarilo 
obohatiť časť rozsiahleho školského dvora o edukačné a 
relaxačné prvky pre deti.

Na jar roku 2021 bol pripravený projekt na úpravu časti dvo-
ra škôlky, pre deti vo veku 3-4 rokov. Cieľom projektu bolo 
vytvoriť atraktívne, podnetné prostredie pre skupino-
vé aktivity detí vonku, t.j. aby exteriér materskej školy 
poskytoval možnosť pre rozvoj fantáziu, socializáciu a 
pohybové aktivity a hry detí. V spolupráci s pedagogický-
mi zamestnancami bola vybratá zostava hracích a edukač-
ných prvkov vhodných na detské ihrisko pre najmenšie 
deti. Detské ihrisko mohlo byť realizované vďaka gran-
tovým výzvam Slovenských elektrární, a.s. – Ukážte sa 

v dobrom svetle a spoločnosti Tesco – Vy rozhodujete, 
my pomáhame. Grantové programy boli zriadené na 
podporu miestnych komunít v Nadácii Pontis. V letných 
mesiacoch prebehlo hlasovanie zamestnancov spoločnosti 
SE, a.s. a zákazníkov spoločnosti TESCO. S podporou tých-
to spoločností bolo ihrisko vybavené detským piknikovým 
stolom, interaktívnou tabuľou – skladačkou, preliezkou a 
kladinou - vláčikom. Prvky detského ihriska sú zhotovené z 
odolného agátového dreva pri zachovaní jeho prirodzeného 
povrchu a tvaru. 

Informácie o projekte:
Rozpočet na projekt: 1 527,- eur
Suma od Nadačného fondu Tesco:  600,- eur
Suma od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii 
Pontis: 300,- eur
Kofinancovanie mestom:  627,- eur

Detské ihrisko pre MŠ Ul. M. Mišíka v Prievidzi
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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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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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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