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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.14
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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

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

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk

-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

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

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» 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)

6
6
-0
1
4
3

FINANČNÁ OCHRANA pred
EXEKÚTORMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

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

T:0948 975 710
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet
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• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Skončenie 
pracovného pomeru  

V aktuálnej situácii na Horno-
nitrianskych baniach, a.s., sa do 
popredia dostáva problematika 
skončenia pracovného pomeru. 
Spôsoby jeho ukončenia sú upra-
vené v Zákonníku práce (zákon č. 

311/2001 Z. z.). Rozlišujeme skončenie pracovného pomeru 
zo strany zamestnávateľa, ako aj zo strany zamestnanca. 
Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer dohodou, výpo-
veďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe 
a skončením pracovného pomeru dohodnutý na dobu urči-
tú jej uplynutím. Každé ukončenie pracovného pomeru má 
svoje náležitosti, špecifiká, následky aj vyplývajúce nároky. 
Je veľmi dôležité dbať na to, či sú splnené všetky zákonné 
pravidlá skončenia pracovného pomeru. Ak sa aj vy v rámci 
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ 
nachádzate v situácii, kedy vám hrozí prepustenie z práce 
alebo zvažujete skončiť z vlastnej iniciatívy, neváhajte sa 
na nás v Kontaktnom centre Prievidza obrátiť s vašimi ak-
tuálnymi právnymi problémami týkajúcich sa nielen oblasti 
skončenia pracovného pomeru a pracovného práva, ale aj 
v rôznych iných právnych odvetviach (občianske právo, ob-
chodné právo a pod.).   

Mgr. Ivan Benca
Odborník pre oblasť legislatívy Kontaktného centra Prievidza

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk 

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

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

13
 1
2
1 
0
15
7

13
 1
2
1 
0
5
2
2

0944 366 615
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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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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hody, T: 0908 205 521
» Kúpim Jawu alebo ČZ 175, 
240, 350 aj nepojazdné, T: 
0949 505 827
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklady, mopedy, babe-
tu, T: 0940 100 473
» Kúpim staré auto Škoda, 
Ford, Simca, Tatra, Volga, 
Trabant a iné, T: 0940 100 
473
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklady, mopedy, babe-
tu, T: 0940 100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam na prenájom 
1-izb. byt v PD v RD, zaria-
dený, samostatný vchod a 
jeden so spoločným vcho-
dom, zariadený, bez akon-
tácie pre osobu 220€/mes., 
T: 0944 589 022
» Ponúkam do prenájmu 
1-izb. byt, zariadený, v ti-
chom prostredí, cena 220€/
mes./os. bez akontácie, 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
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince, 
T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14 
» Predám 2 sklá 103x116 a 
2 sklá na interiérové dvere 
85-ky Lacno dohodou, T: 
0949 868 093
» Kúpim staré vzduchovky, 
T: 0949 505 827

hľadám prácu 15

zoznamka 16 
» 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?
Návod nájdete na strane  » 

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

7.12.2021  o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 7.12.2021 

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
7.12.2021 

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 7.12.2021 

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

EŠTE ZA STARÚ CENU !!! 

EŠTE ZA STARÚ CENU !!! 
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Milé Prievidžanky a Prievidžania!

Už sú to tri roky, odkedy ste mi dali dôveru a urobili ste zo mňa historicky naj-
mladšieho poslanca Prievidze. Mnohí ma podceňovali a tvrdili, že veci nezme-
ním. A viete čo? Nám sa to spoločne darí.

Situácia v našom meste ma však donútila nevenovať sa len bežnému rozvoju 
mesta, ale boju proti klientelizmu, rodinkárstvu, kamarátkšeftom a zadlžovaniu 
Prievidze. Zabránili sme úplnému odpredaju autobusovej stanice, zastali sme 
starkých v Zariadení pre seniorov, aktívne vystupujem proti historickému zadl-
žovaniu Prievidze, rozpredávaniu mesta, zneužívaniu mestských aút na súkrom-
né účely, nákupu alkoholu z mestských peňazí, či netransparentným konaniam.

Podarilo sa aj mnohé zmeniť a na sídlisku Zapotôčky sme vyriešili problémy, 
ktoré roky politici ignorovali. V rámci pandémie sa mi podarilo doručiť zdravot-
níkom a seniorom takmer 5000 ochranných pomôcok, zorganizovali sme 3 veľ-
ké potlesky pre hrdinov, či pomáhali pri testovaní, aby bolo pre vás čo najviac 
komfortné.

Do Prievidze som priniesol aj inovatívne projekty, ako prvá verejná knižná búd-
ka, namaľovali sme najväčšiu skákačku pre deti v meste alebo spustili projekt 
verejných lehátok Odpočiň si! S Lepšou Prievidzou sme zorganizovali niekoľko 
podujatí pre deti a rodiny v celej Prievidzi. Na Facebooku som zverejnil takmer 
100 odpočtov svojej práce pre Prievidzu, mám 100% účasť na zastupiteľstvách, 
predložil som najviac návrhov a najviac diskutujem. 

Podarilo sa toho ďaleko viac, ale aspoň s týmto sa 
chcem s vami podeliť. Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí ma sledujete a ste pri mne až do tejto chvíle. 
Neexistuje pre mňa Prievidza, ktorá je za Macháčko-
vú alebo Gigaca. Existuje pre mňa Prievidza, ktorá je 
jedna - a pre ňu chcem naďalej pracovať. 

Ďakujem Vám, bude to ešte jazda. ✌ 

Nech žijú Prievidžanky a Prievidžania!          

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

3 ROKY PRE PRIEVIDZU ❤  

www.lepsiapd.sk

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Na obklady 
a dlažbu vo vašej 
novej kúpeľni.

Systémové 
riešenia
Ceresit

STAVEBNINY 
S KÚPEĽŇOVÝM ŠTÚDIOM
Košovská cesta 23, Prievidza

tel.: 0905 531 814

www.nbd.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

La Roche-Posay 
LIPIKAR BAUME 
AP+M 400ml 
- relipidačný balzám s 
trojitou účinnosťou, 
proti podráždeniu a 
svrbeniu pokožky a na 
okamžité ukľudnenie + 
relipidačný čistiaci 
krémový gél proti 
podráždeniu a 
svrbeniu 
pokožky

EUCERIN 
Hyaluron-Fill-
er +Elastici� 
denný krém 
50ml + nočný 
krém 50 ml  +  
DARČEK s tromi 
produktmi

Široký výber pánskych papúč
TEREZIA Hliva ustricová + 
laktobacily so šípkami 60 kapsúl 
+ 60 kapsúl 
- imunita a trávanie, 
s betaglukánmi 
a vlákninou

Soledum 200mg
- 20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl

THERAFLU 14 vreciek
- liek obsahuje 4 liečivá (paracetamol/feniramíniumhy-
drogénmaleinát/fenylefríniumchlorid/vitamín C) na 
potlačenie príznakov pri prechladnutí a chrípke ako sú 
horúčka a zimnica, bolesti svalov a kĺbov, bolesť hlavy, 
upchatý nos a prínosové dutiny, výtok z nosa a 
kýchanie. Liek 
obsahuje cukor 
a nie je vhodný 
pre diabetikov.

5,21€
10,42€

52,31€ 23,79€

40,78€

12,45€
17,81€

HYLAK 30ml 
- liek sa používa pri plynatosti, 
hnačkách, zápchach, kolitídach a 
pri chronickej atrofickej 
gastroenteritíde. Používa sa tiež 
ako doplnok počas liečby a po 
liečbe antibiotikami, 
chemoterapeutikami a 
rádioterapiou. Liek je indikovaný aj 
v prípade porúch pečeňového 
metabolizmu, pri problémoch GIT 
súviasiacimi s achlorhydriou, v 
prípade cestovateľských dyspepsií, 
pri črevných intoxikáciách a 
zápaloch sliznice čreva 
spôsobených baktériou Salmonella 
alebo pri ochoreniach kože (napr. 
ekzém alebo žihľavka). 3,45€

4,93€

2,00€

6,67€

CELASKON 100mg 40tbl 
-  liek obsahuje 
kyselinu 
askorbovú 
(vitamín C)

0,89€

1,78€

BIODERMA 
ATODERM 
Sprchový 
krém 1L
- jemný čistiaci 
sprchový krém 
pre suchú a 
citlivú pokožku

7,78€

15,56€

CEBION kvapky 30ml
- výživový doplnok s 
obsahom vitamínu C, ktorý 
prispieva k správnej funkcii 
chrupaviek, kostí a zubov a k 
správnemu fungovaniu 
imunitného systému

4,25€
5,31€
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Erika Debrovského

Dňa 22.11.2021 sme si pripomenuli 

20. výročie úmrtia 

nášho drahého zosnulého

z Bojníc.

Spomínajte spolu s nami.

 Spomína milujúca mama s najbližšou rodinou.

13
 1
2
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pána Ivana Dzinu

„Nie si tu s nami, vieme to, 
ale v našich srdciach si stále...“ 

Dňa 4.12.2021 si pripomenieme 

1. výročie úmrtia drahého manžela, 

otecka, dedka a svokra

z Tužiny.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 S láskou spomína manželka Janka a deti s rodinami.

13
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2
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Imrich Luterán.

Dňa 27.11.2021 uplynie rok, 

čo nás navždy opustil moj milovaný 

syn, brat, strýko, manžel, 

švagor a kamarát

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.    

13
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2
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NAJVIAC PARKOVACÍCH MIEST SA VYBUDOVALO 
NA SÍDLISKU ZAPOTÔČKY

13
 12

1 0
6

0
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Milí Prievidžania, opäť mi nedá, aby som nezareagoval na môj-
ho poslaneckého kolegu Branislava Gigaca, ktorý začal šíriť 
video s informáciou, že parkovisko na Ulici M. Rázusa v poli ne-
bude, lebo naň nie sú peniaze v návrhu rozpočtu. Opäť raz po-
pulizmus a zavádzanie Prievidžanov matovičovským štýlom.

Hneď na úvod musím povedať dôležitý fakt, že od roku 2012 
po nástupe súčasného vedenia mesta, sa najviac parkovacích 
miest vybudovalo práve v treťom volebnom obvode - Zapotôč-
ky - Nové mesto. Investície len do parkovacích miest na tomto 
sídlisku predstavujú za toto obdobie sumu takmer pol milióna 
EUR. Čo predstavuje viac ako polovicu investovaných financií na 
tento účel v meste Prievidza za 10 rokov. Ja sám som poslanec 
za sídlisko Píly a aj z pozície viceprimátora mi to prirodzene nie 
je jedno, že ostatné tri sídliská si museli rozdeliť zvyšok.

Napriek tomu, sme všetci poslanci z ostatných mestských 
časti vždy odhlasovali v rozpočte financie určené na postupné 
kroky smerujúce k rozšíreniu parkovacích plôch na Ulici M. Rázu-
sa. Uvedomujeme si, že je to dôležitý projekt, ktorý uľahčí život 
obyvateľom priľahlých ulíc. Keď pán poslanec Gigac burcuje, 
aby sme sa nedali oklamať primátorkou Macháčkovou, zabu-
dol povedať, že práve v októbri tohto roka podpísala zmluvu 
na projekt rozšírenia tohto parkoviska. Ktorý mimochodom stál 
viac ako 20 000 EUR, čo je ďalší výdavok do tohto pripravované-
ho projektu. Postupnými a reálnymi krokmi smerujeme aj k rea-

lizácii spomínaného parkoviska.

V neposlednom rade pán poslanec Gigac nepriniesol žiadny 
konkrétny návrh, z akých prostriedkov by sa parkovisko na Ul. 
M. Rázusa malo vybudovať už budúci rok. Netají sa kritikou 
brania úverov, ktoré mimochodom výhodnou úrokovou sadz-
bou a re-financovaním starých dlhov pomohli tomuto mestu 
ušetriť státisíce EUR. Pomohli vybudovať nové veci slúžiace pre 
všetkých obyvateľov. Zároveň je však proti predaju nepotrebné-
ho majetku, z ktorého by sme mohli realizovať ďalšie investície. 
Nech teda pán poslanec ukáže, ktoré položky v návrhu rozpoč-
tu pre obyvateľov Prievidze by chcel škrtnúť, a kde chce nájsť 
stovky tisíc EUR na ďalšiu fázu parkoviska na Ul. M. Rázusa.

Na záver si ešte dovolím jedno zhodnotenie. Ak niekto o sebe 
prehlasuje, že je súčasťou opozície a jeho prácou je kritizovať, 
tak v tom naozaj nevidím prácu pre 
mesto a jeho obyvateľom. Myslím si, 
že aspoň v mestskej politike by sme 
nemuseli ľudí znechucovať hádkami 
a populizmom, ale spájať aspoň pre 
potreby verejnosti. 

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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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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2
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk

mám
 50% 
šancu

stret
nút L

ÁSKU

svojh
o živo
ta
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 29. 11.

Jacobs Velvet 
� instantná káva 

359

-40%

(100 g = 1,80)

200 g200 g

5.99*

Kuracie 
prsné rezne

+ pohár

Pilsner Urquell  
� svetlý ležiak

699

7 x 0,5 l

(1 l = 2,00)

3,5 l

Banány

085

-38%
cena za 1 kgcena za 1 kg

1.39

289

-35%

(1 kg = 4,13)

700 g700 g

4.49

Saláma Vysočina  369

-33%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.59

079

-38%

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

87,5/ 90/100 g87,5/ 90/100 g

1.29

Milka Mliečna 
čokoláda   
� rôzne druhy 

299

Supercena
1 kg balenie

Mleté bravčové
 mäso

Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 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 29. 11. do 5. 12. 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 21. 10. 2021.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Maslo
Saláma Vysočina  

075

Supercena

(100 g = 0,58)

130 g

Rodinné oblátky     
� rôzne druhy 

249

-16%

(1 kg = 6,23)

400 g

2.99*

Orechové/
Škoricové rožky 

039

-40%
1 kg1 kg

0.65**

Pšeničná múka
� rôzne druhy 

399
-20%

(1 kg = 8,31)

480 g480 g

4.99*

Kokosová 
kocka

075

-24%

(1l = 3,00)

250 ml

0.99

Smotana 
na šľahanie
� 33 % tuku

Vinea  
� rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l1,5 l

1.29

299

1 kg

Arašidy 
� nelúpané

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

bez éčok

089

Supercena

(100 g = 0,71)

125 g

Bryndza 

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 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 29. 11. do 5. 12. 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
29. 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 21. 10. 2021.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Projekt náhrady zdroja tepla 
úspešne napreduje

Spoločnosť Prievidzské tepelné 
hospodárstvo pokračuje v prácach 
na projekte, ktorý v priebehu roku 
2023 nahradí výrobu tepla pre Prie-
vidzu. Práce napriek zhoršujúcej sa 
epidemickej situácií napredujú in-
tenzívne v súlade s plánovaným 
harmonogramom. 

Uzavreli náročné procesy
„Prievidzské tepelné hospodárstvo 
úspešne dosahuje míľniky pláno-
vaného harmonogramu realizácie 
projektu náhradného zdroja tep-
la. V roku 2021 sa nám už podari-
lo uzavrieť viaceré administratívne 
náročné procesy,“ hovorí Rastislav 
Januščák, predseda predstaven-
stva PTH. „Veľmi dôležité bolo na-
príklad to, že sa nám podarilo zís-
kať od ministerstva hospodárstva 
osvedčenie o súlade pripravovanej 
výstavby sústavy tepelných zaria-
dení s koncepciou energetickej poli-
tiky Slovenskej republiky. Následne 
boli sfinalizované projektové doku-
mentácie pre územné a stavebné 
rozhodnutie. Územné rozhodnutie 
pre zdroj Prievidza - Cigeľ už bolo 
vydané, v súčasnosti beží pre túto 
časť projektu stavebné konanie,“ 
dodáva. 

Ďalšími úspešne zvládnutými pro-
cesmi sú podľa jeho slov aj vy-
sporiadanie majetkovo-právnych 
vzťahov k relevantným pozemkom, 
alebo získanie rozhodnutia zo zis-
ťovacieho konania vydávaného v 
rámci posudzovania vplyvov na 
životné prostredie pre zdroj Prie-
vidza – Cigeľ. Spoločnosť úspešne 
absolvovala aj technické konzultá-
cie s relevantnými výrobcami a do-
dávateľmi technológií, ktoré slúžili 
na doladenie technickej špecifikácie 
pre verejné obstarávanie na výber 
dodávateľa stavebných a technolo-
gických celkov.

Pomôcť môžu eurofondy
Zdražovanie energií, ktoré presahu-

je národný rámec, a je témou aj na 
európskej úrovni, pozorne sleduje 
aj spoločnosť PTH. „Rastúce ceny 
emisných povoleniek sa budúci rok 
prejavia aj pri cene tepla dodáva-
ného do Prievidze, pretože ešte do 
roku 2023 bude teplo vyrábané z 
uhlia. Pripravovaný nový zdroj tep-
la sa už opiera z veľkej časti o obno-
viteľné zdroje energie, vďaka čomu 
napriek náročnej situácii máme dô-
vod na pozitívne očakávania do bu-
dúcnosti,“ hovorí Katarína Macháč-
ková, primátorka Prievidze a členka 
predstavenstva PTH. „Plánované 
využívanie obnoviteľných zdrojov, v 
kombinácii s očakávanými úspora-
mi na stratách pri distribúcií tepla a 
ďalšími efektami nám dáva nádej, 
že cena tepla vyrobeného z nového 
zdroja bude pre Prievidžanov vý-
hodnejšia,“ vysvetľuje.

Podľa slov primátorky bude veľmi 
dôležité do akej miery sa spoločnos-
ti PTH podarí na financovanie získať 
aj financovanie zo zdrojov Európskej 

únie. „Pripravujeme už konkrétne 
materiály k získaniu nenávratných 
finančných príspevkov, napríklad 
z Operačného programu Kvalita ži-
votného prostredia. Je to pomerne 
náročný proces, do značnej miery 
ovplyvnený tým, že sa končí progra-
movacie obdobie. Veríme však, že 
PTH bude úspešné, a získa eurofon-
dy, ktoré budú z finančného pohľa-
du prínosom pre každého budúceho 
odberateľa,“ uzatvára Macháčková. 

Spoločnosť PTH od 1. septembra 
2021 po dohode so Slovenskými 
elektrárňami odkúpila časť podniku 
a prevzala celý kmeň odberateľov 
tepla v horúcej vode z centrálneho 
zdroja. Stala sa tak dodávateľom 
tepla aj pre časť mesta Nováky a 
obec Zemianske Kostoľany. PTH in-
tenzívne pracuje na príprave náhra-
dy zdroja tepla aj pre tieto lokality. 
Väčšinovým akcionárom s 51-per-
centným podielom v spoločnosti je 
mesto Prievidza, menšinovým sú 
Hornonitrianske bane Prievidza

Zámery výroby tepla z obnoviteľných zdrojov spoločnosť PTH v júli 2021 prezentovala 
aj predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a podpredsedníčke vlády Veronike Remišovej.
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Stavebná 

spoločnosť 
prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

TESÁROV

8
5
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5

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti
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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

4
7
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké

znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €

3
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.

Foto: constancefinley.com
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V roku 2021 prešli rekonštrukciou alebo opravou nasledovné miestne komunikácie: 

P.Č. Investícia Cena v eur

1. Oprava Ul. M. Mišíka (pred MŠ) 14 338,87

2. Oprava vnútrobloku Svätoplukova ulica BD č. 89 20 227,63

3. Oprava Ul. J.L. Bellu 15 076,15

4. Oprava Ul. energetikov 45 615,18

5. Rekonštrukcia komunikácie na Ul. energetikov, časť Mojmírovej ulice 70 657,67

6. Rekonštrukcia komunikácie Úzka ulica 63 656,83

7. Rekonštrukcia komunikácie Cesta poľnohospodárov 45 722,76

8. Oprava komunikácie Parková ulica - od ul. Na záhrade po ul. Pod hrádkom 8 795,16

V tomto období sú postupne finalizované práce na 
rekonštrukciách a opravách ďalších ciest a chod-
níkov v meste Prievidza. Mesto len v tomto roku 

investovalo do ciest a chodníkov sumu viac ako 
pol milióna eur. Prinášame podrobný prehľad in-
vestícií.

Opravy ciest a chodníkov v roku 2021

Na sídlisku Kopanice bola najväčšou investíciou 
rekonštrukcia Ul. energetikov.

Sumár investícií do rekonštrukcií a opráv chodníkov v roku 2021:

P.Č. Investícia Cena v eur

1. Rekonštrukcia časti chodníka na Bojnickej ceste 42 461,56

2. Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. stavbárov 7 454,51

3. Oprava chodníka Banícka ulica 33 892,9

4. Oprava chodníka na Ružovej ulici 14 923,86

5. Oprava chodníka na Ul. E.M. Šoltésovej - vnútroblok 11 848,75

6. Oprava chodníka na Športovej ul. od BD č. 1750 po Ul. stavbárov 31 309,33

7. Oprava chodníka Ulica M. Rázusa v časti pred zariadením pre seniorov 29 901,97

8. Oprava chodníka na Ul. P.J. Šafárika pri ZŠ 7 662,95

9. Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka 37 152,95

10. Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici, vchody 16-26 20 441,72

11. Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici, OD Rozvoj pred bankou 7 897,58

Opráv sa dočkala aj poškodená miestna komu-
nikácia vo vnútrobloku na Svätoplukovej ulici.

Ulica poľnohospodárov je frekventovaným 
miestom prístupu do priemyselnej zóny.

Práve realizované práce na oprave chodníku na 
Ulici M. Rázusa.

V centre mesta sú realizované práce na Ul. M. 
Mišíka.

Na sídlisku Zapotôčky sa opravuje aj chodník 
na Ul. P. J. Šafárika pri ZŠ

Práce na opravách chodníka na Ulici stavbárov.

Práce na chodníku Ul. E. M. Šoltésovej sú pred 
dokončením.
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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 

 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

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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