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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske 

a vodárske práce, sádrokartón, 
maľovanie, bytové jadrá, 

elektrikárske práce. 
Rovné strechy FATRAFOL. 

Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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ZĽ

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

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

Na konzultáciu je nutné 

si vopred telefonicky 

dohodnúť  termín. 

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

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

Prievidza 

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

Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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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0944 366 615

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor



PD21-48 strana 2

TÉMA ŠKOLA / REALITY, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

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)

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 

• 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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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 

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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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť - O škole“, 

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

o výmere 2x20 m2 a 1x18m2.

Dnes si musíme zvyknúť v školstve 
na dva fakty. Prvým je, že šialenstvo 
okolo covid 19 len tak neskončí a školy 
budú odkázané na dištančné vyučo-
vanie. Druhým faktom je, že štát ne-
pomôže žiakom pri zabezpečení tech-
niky na online vyučovanie. 

Ak máte prostriedky a záleží vám 
na tom, aby vaše deti aj v čase zatvore-
nia škôl nezaostávali v učive, vianočné 
dary by mohli byť zamerané na online 
štúdium. Pričom nemusí ísť o drahé veci, 
keďže  existujú napr. aj repasované kva-
litné počítače za nízku cenu. 

Ak chcete, aby deti pracovali s počí-
tačom v správnej polohe, ideálne je mať 
pevný počítač s veľkým monitorom. Ten 
sa nedá prenášať ako notebook, pri kto-
rom dieťa ľahko zaujme škodlivú polohu 
tela. Počítač umiestnený na stole núti 
dieťa uchovávať vhodnú polohu. Pevný 
počítač býva lacnejší ako notebook. 

Pri počítači si treba všímať kapacitu 
pamäte a veľkosť priestoru na ukladanie. 
Tieto čísla musia byť čo najvyššie, aby 
internet nespomaľoval počítač. Dnes sú 
takto vybavené počítače samozrejmos-
ťou. Treba investovať aj do internetu. Dnes 
je veľký výber, a tak aj za 20 eur mesačne 
môžete získať spoľahlivé pripojenie. Ne-
zabudnite, že k počítaču treba scanner, 
tlačiareň, kameru a mikrofón. Na interak-
tivitu s učiteľom a posielanie úloh.   

Investovať treba aj do kancelárskeho 
stolíka. Musí byť primeraný veku a výške 
dieťaťa. Niektoré sú nastaviteľné. Treba 
myslieť na to, že bude na ňom počítač. 
Napr. monitor by mal byť zarovno očí die-
ťaťa, preto by na stolíku malo byť zvýšené 
miesto na jeho uloženie.

Veľmi dôležité je sedenie žiaka. Trh 
je plný kancelárskych kresiel. Pri výbere 
treba myslieť na chrbticu rastúceho die-
ťaťa. Existujú aj špeciálne zdravotné sto-
ličky, avšak na tých by deti neobsedeli. 
Treba voliť kompromis, nech sa dá kres-
lo polohovať, nech pevne drží chrbticu, 
nech zabezpečuje stabilitu tela. Internet 
je plný rád o ideálnych sedeniach.         

Na Vianoce kúpte deťom, ktoré pre-
chádzajú zložitými pocitmi, hry na relax, 
na precvičovanie pamäte, logiky, mysle-
nia. Isto sa hodí aj kniha s pozitívnymi 
témami. Užitočné je kúpiť aj loptu alebo  
kolobežku, bicykel, aby sa deti v čase 
likvidácie krúžkov venovali pohybu. A 
motivovať ich, aby sa hrali, prípadne sa 
s nimi hrať. Je veľmi dôležité odvádzať zlé 
myšlienky. 

Viem, že najlepším darom na Viano-
ce je mobil. No technika zároveň ovplyv-
ňuje psychický i fyzický stav človeka, 
preto je dôležité, ako sa používa. Nech po 
covide nemáme pokrútenú a psychicky 
zničenú stratenú generáciu. 

Investujte do užitočných 
vianočných darčekov

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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

Nové modely zimnej 
                             obuvi

Marťankovia 
s Imunactivom 90tbl 
- výživový doplnok so sladidlami. Marťankovia 
sú komplexom vitamínov a minerálov pre 
deti, vo forme cmúľacích tabliet - malých 
Marťankov, s jahodo-
vou, pomarančovou 
a tuti fru�i 
príchuťou.
• vitamín C a zinok 
pomáhajú podporo-
vať zdravý imunitný 
systém
• jód prispieva 
k normál-
nemu rastu 
detí

Floraliv 7x10ml
- výživový doplnok. Zmes vitamínov 
skupiny B a 1 miliardy živých črevných 
baktérií. Obsahuje:
• Vitamín B: B1, B2, B3, B5, B6, B12
• Bifidobacterium, BB-12®
• Lactobacillus acidophilus, LA-5®
• Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®

CONTRA virus 60cps
- výživový doplnok, bylinný prípravok s 
beta-glukánom, silymarínom a zinkom; 
podporuje prirodzenú obranyschopnosť a 
odolnosť; prispieva 
k normálnej činnosti 
imunitného systému; 
silymarín podporuje 
imunitu tým, že výrazne 
spomaľuje replikáciu 
vírusu; Beta-glukán 
pôvodom z kvasiniek 
stimuluje vrodenú 
imunitnú odozvu; zinok 
je dôležitý pri tvorbe 
bielych krviniek, 
zvyšuje odolnosť voči 
infekciám

CETEBE IMMUNITY 
FORTE 60 tbl 

- výživový doplnok obsahuje 
komplex troch látok: vitamín C s 

postupným uvoľňovaním, 
vitamín D a zinok, ktoré 

prispievajú k normálnej funkcii 
imunitného systému

BRUFEN 30tbl
- liek patrí do skupiny 
liekov nazývanej 
nesteroidové 
protizápalové lieky 
(NSAIDs), potláča zápal, 
tlmí bolesť a znižuje 
horúčku. Liek sa 
používa na tlmenie 
miernej až stredne 
silnej bolesti 11,25€

12,50€

5,01€
10,02€9,57€

10,63€

23,79€

40,78€

ARTERIN 120tbl 
-  výživový doplnok table£ z  prášku z 
ryže fermentovanej kvasinkou Monascus 
purpureus, pre normálnu hladinu 
cholesterolu

20,23€
23,80€

9,75€
12,19€

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€

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

3,69€

4,23€

49,69€

52,31€
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

13
 1
2
1 
0
4
6
3
 

• 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

Samosprávne kraje žiadajú vyššiu 
alokáciu z nových eurofondov, na-
miesto 1,5 miliardy eur chcú aspoň 
dvojnásobok. Informovalo o tom 
združenie SK8. Predsedovia krajov 
budú presadzovať aj zefektívne-
nie rozhodovania o využití nových 
eurofondov na roky 2021 - 2027 cez 
rady partnerstiev.

„Kraje sú pripravené implemento-
vať oveľa viac zdrojov, ako im v pred-
bežnom návrhu alokovalo Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR,“ spomenulo združenie a 
doplnilo, že s týmto cieľom vzniklo osem 
rád partnerstiev, ktoré združujú sociál-
no-ekonomických partnerov s najlepším 
prehľadom o potrebách regiónov.

Celý proces vytvárania týchto 
partnerstiev bol podľa predsedu Pre-
šovského kraja Milana Majerského kon-
zultovaný s predstaviteľmi MIRRI. „Mi-
nisterstvo však po jeden a pol roku, už 
počas bežiaceho nového programového 
obdobia, prináša nový vzor štatútu, kto-
rý vo veľkej miere ovplyvňuje chod už 
existujúcich a fungujúcich rád partner-
stiev pri samosprávnych krajoch. Voči 
takémuto neprofesionálnemu prístupu 
sme sa ohradili,“ povedal Majerský.

Z európskych zdrojov chcú kraje 
spolufinancovať napríklad aj plánova-
nie a budovanie siete cyklodopravných 

trás. SK8 však poukazuje na zložitosť 
administratívneho procesu na získanie 
súhlasu s využitím pozemkov vo vlast-
níctve štátu a prevažne v správe Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku 
patriaceho pod Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) SR. „Ide napríklad o 
Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechá-
dza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnav-
ský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne 
kraje je dôležité zjednodušenie procesu 
prenájmu týchto pozemkov za primera-
ných podmienok, keďže musia dokla-
dovať majetkovoprávny vzťah k nim v 
žiadosti o spolufinancovanie projektov 
z európskych zdrojov,“ vysvetlilo zdru-
ženie krajov.

Predseda SK8 a Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Viskupič pou-
kázal aj na dôležitosť iných budúcich 
európskych zdrojov. Napríklad na fond 
obnovy. „Samosprávne kraje chcú 
aktívne participovať na realizácii jed-
notlivých reforiem a investícií v regió-
noch.“ okomentoval Viskupič.

Kraje žiadajú z eurofondov viac, 
ako im určuje vláda

» red
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď.) 
T: 0907 687 634
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Sim-
son aj iné, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim Pionier, Stelu, Ba-
betu, Simson aj nepojazd-
né, T: 0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám garáž v Handlo-
vej 17 000€, T: 0950 492 535
» Predám garáž v Handlo-
vej 17.000€, T: 0944 363 929

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Kúpim továrenský traktor 
TK10, TK14, MT8 alebo iný 
menší, T: 0904 274 781
» Predám prasiatko, T: 0918 
318 584

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince, 
T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu? Odkúpim vybavenie 
– zásoby, T: 0951 624 900

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám priateľku do 65r. 
sympatickú štíhlu, T: 0944 
385 257
» Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181
» Štíhly 68r. hľadá partner-
ku SMS 0949 574 720

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  » 

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.
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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ 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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SLUŽBY

Žijeme v krásnej dobe. Nepoznali sme 
vojnu. Môžeme vyznávať svoju vieru, 
slobodne hovoriť vlastné názory a voľ-
ne cestovať. 

Naša životná úroveň, prístup k zdra-
votnej starostlivosti a vzdelaniu sú ne-
porovnateľné s väčšinou krajín na svete, 
ale aj s generáciami pred nami. Žijeme v 
nádhernej krajine, kde je množstvo pra-
menitej a termálnej vody, striedajú sa v 
nej štyri ročné obdobia, vrchy, roviny, do-
liny, jaskyne, hrady a veľa iných pekných 
vecí. Rodiny majú jednu z najdlhších 
materských dovoleniek na svete, starí a 
chorí nárok na pobyt kúpeľoch, deti ly-
žiarsky výcvik a školy v prírode. 

Veľa ľudí má vlastné byty, domy, 
záhradné domčeky alebo chaty. Fungujú 
nám ešte vzťahy v rodinách. Máme dob-
ré pracovné podmienky, dva voľné dni v 
týždni, celkom dosť dovolenky a sviatkov 
na oddych. Môžeme športovať a venovať 
sa rôznym koníčkom. Máme technológiu, 
ktorá nám umožňuje komunikovať s ľuď-
mi z celej planéty, študovať v ľubovoľnej 
krajine na svete a poznávať jej kultúru.

Stále je medzi nami dosť citlivých 
a dobrých ľudí, ktorí ochotne pomáha-
jú. Keď nám zhorela maštaľ v Dobrom 
Pastierovi veľa ľudí nám pomáhalo. Ďa-

kujeme. Chodia k nám pracovať aj dob-
rovoľníci. Ľudia sa modlia za druhých, 
dokážu si odpúšťať a pomáhať. 

Toto je reálny život na Slovensku. 
Lepší aký bol kedykoľvek predtým. Pre-
čo toľko ľudí nadáva? Neviem. Neuve-
domujú si dary, ktoré dostali? Možno 
hlasno nadáva iba menšina. Chýba nám 
vďačnosť za to, čo máme a naháňame sa 
za vecami, ktoré nepotrebujeme. Máme 
pandémiu, ale je to len epizóda v tejto 
dobe. Nebojme sa, prekonáme ju.

Poznám múdru staršiu dámu, Jolanu 
Regulyovú. Hovorieva, že všetko je tak ako 
má byť. A my máme iba dve možnosti - te-
šiť sa z toho a ďakovať, alebo sa trápiť a na-
dávať. Keď si vyberieme tú prvú možnosť, 
sme šťastní a zdraví. Druhá možnosť nám 
berie radosť zo života a prináša chorobu. 

Žijeme v dobe, ktorú sme si nevybrali. 
Ona si vybrala nás. A my 
si môžeme vybrať svoj 
postoj k nej. Ďakujem 
za krásnu dobu, v 
ktorej som sa dostal 
na tento svet. Za miesto, 
kde som sa narodil a 
za ľudí, ktorí 
boli a sú okolo 
mňa. 

Žijeme v krásnej dobe

» Ján Košturiak



PD21-48 strana 5

KULTÚRAPRIEVIDZSKO
5

3
3
-0
0
9
8



PD21-48 strana 6

SOCIÁLNY LABYRINT, SPOMÍNAME, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

13
 1
2
1 
0
0
12

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

pani Emília Kováčiková 

„Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechala si všetkých, ktorých si mala rada. 

Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri tebe každý deň. 

Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na teba s láskou spomíname...“ 

Dňa 20.12. si pripomenieme nedožité 
narodeniny a 8.12. uplynie 1. smutný rok 

odvtedy, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamička, starká a prastarká,

z Bojníc.

„Nikdy ti nevynahradíme toľkú lásku a starostlivosť, ktorou si nás každý deň obdarúvala.“ 🖤🖤.

 S láskou a vďakou spomína pravnuk, dcéra, vnučky a ostatná rodina.
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Vladimíra Mavlera

„Smutný je náš domov, prázdno je v ňom. 
Len cestička k hrobu zostala von. 

Čas nám nevráti, čo nám osud vzal, 
zostali len spomienky a hlboký žiaľ.“

Dňa 1.12.2021 sme si pripomenuli rok 

od úmrtia nášho drahého manžela, 

otca, starého a prastarého otca

z Diviak nad Nitricou.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

 Manželka Helena, dcéry Alena, Soňa, syn Vladimír s rodinami a ostatná rodina.  
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Jozefa Škodu

 Dňa 2. decembra 2021 

sme si pripomenuli 

11. výročie od úmrtia nášho 

drahého manžela, otca, 

starého a prastarého otca 

zo Zemianskych Kostolian. 

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

   Smútiaca rodina.
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s Paľkom Vanekom,

Ďakujeme príbuzným, kamarátom, 
susedom, turistom, záhradkárom 

a všetkým známym za účasť 
na poslednej rozlúčke

ktorý nás opustil dňa 5.11.2021 vo veku 77 rokov.

Zároveň vám ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

 Smútiaca rodina. 
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Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

www.regionpress.sk
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VŠ vzdelaných ľudí
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Fasádne 
a miešacie 
centrum 
Ceresit
• široká paleta farieb
• okamžite dostupné
• profesionálne služby

STAVEBNINY 

S KÚPEĽŇOVÝM ŠTÚDIOM

Košovská cesta 23, Prievidza

tel.: 0905 531 814

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 7:00 do 11:00 a 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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Peruánska reštaurácia v Malinovej prijíma  

objednávky na peruánsku vianočnú morku 
(morka 3800 g + prílohy pre 8 osôb)               80,-

- celá pečená morka, marinovaná v špeciálnej zmesi  

korenín podľa peruánskeho receptu

- peruánsky zemiakový šalát – zemiaky, mrkva, cvikla, 

domáca majonéza

- plnka (mleté hovädzie mäso s hrozienkami,  

s jablkami, s mrkvou a s hráškom)

- domáce jablkové pyré 

Objednávky prijímame v decembri 2021 na vami zvolený 

dátum, obednávku je potrebné urobiť aspoň 3 dni pred 

termínom dodania. Objednávať môžte na tel. číslach:

     
0910125812          

              
0465443113

         

 saborperuano.sk

 Doña Reina Malinová

 @donareinamalinova

 Malinová 6 (Bývalý Penzión pod Lipami)
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Barborky majú starý pôvod, kedy 
sa na sviatok sv. Barbory dňa 4. de-
cembra 20 dní pred Štedrým dňom 
na Vianoce narežú vetvičky čerešní 
alebo višní a vložia sa doma do vázy s 
vodou tak, aby do Vianoc v teple roz-
kvitli.

Dôležité je narezať vetvičky šikmý-
mi rezmi, vložiť ich do vázy naplnenej 
vodou a postaviť do chladnej miestnos-
ti. Vetvičky asi 5 až 12 dní pred želaným 
kvitnutím prenesieme do teplej obýva-
cej izby.

Rozkvitnuté barborky cez Viano-
ce symbolizujú nielen príchod nového 
svetla v podobe Ježiša Krista, ale pô-
vodne pripomínali aj zimný slnovrat, 
ktorý v konečnom dôsledku spôsobí 
zánik zimy a príchod jari. Podľa pove-
ry to tiež môže znamenať, že sa dievča, 
ktorej barborka vykvitla, do roka a do 
dňa vydá. (Dievčatá si napríklad vet-
vičky popísali menami chlapcov, ktorí 
im boli sympatickí. Ktorá vetvička naj-
skôr vykvitla, za toho sa malo dievča 
vydávať.)

Čerešňové vetvičky sú najtradič-
nejšími barborkami. Okrem čerešní 
alebo višní sa na barborky používajú aj 
ďalšie ovocné stromy, ako sú broskyne, 
slivky, alebo jablone. Môžete ale skúsiť 
aj barborky z magnólie, sakury, kaliny 
alebo okrasných jabloní, skrátka z tých 
stromov a kríkov, ktoré máte k dispozí-
cii.

Pre barborky si vyberajte vetvič-
ky, ktoré majú veľa kvetných púčikov. 
Vždy používajte kvalitné ostré nožnice, 
ktorých čistý rez do stromu nezane-
sie infekciu. Nastrihaným vetvičkám 
zrežte dolný koniec tak, aby plocha, 
ktorá prijíma vodu, bola čo najväčšia. 
Vetvičky barboriek by mali do troch 
týždňov vykvitnúť. Hlavnou príčinou 
neúspechu býva suchý vzduch a vy-
soká teplota, vetvičky preto rozhodne 
nedávajte blízko kúrenia. Môžete ich 
rosiť. Oneskorenie rezu niekoľkých dní 
po Barbpore sa dá dohnať tým, že na-
rezané vetvičky celé ponoríte približne 
na pol dňa do vody s teplotou okolo tri-
dsaťpäť stupňov. Dbajte na to, aby voda 
nevychladla.

Je tu víkend „barboriek“

» red
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Prijmeme šikovného 
a precízneho

STOLÁRA do našej
dielne v Handlovej.

5 €/hod. brutto, viac info:
lepacek@bono.sk,

0918 701 241
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,99€

PVC vinyl 
v roliach

5,99€

Kusové 
koberce

13,99€

Vodeodolná
laminátová podlaha

5,49€

Laminátová 
podlaha

DIEGO Prievidza 
otvorené ako ZÁSIELKOVŇA - vstup voľný ako na poštu. 

Pre živnostníkov otvorené 
pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod. v sobotu 9:00 - 13:00 hod.

Pre zákazníkov - zavolajte ako fungujeme 0919 288 832

Výdajné miesto internetového obchodu www.diego-slovakia.sk

Platba možná v hotovosti alebo kartou.

DOPRAVA MOŽNÁ AŽ KU VÁM DOMOV.
ĎAKUJEME ❤
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148



PD21-48 strana 10

ZDRAVIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

4
7
-0
2
6

8
7
-0
0
0
3

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Vianočné
ZĽAVY

veľké

znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

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 €
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva



PD21-48 strana 11

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤPRIEVIDZSKO
11



PD21-48 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
12

5
2
-0
1
8
4

U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 6. 12.

Encián
� rôzne druhy 

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g110 g

1.29

339

-24%

(1 kg = 1,47)

2,3 kg balenie2,3 kg balenie

4.49

Mandarínky
� v debničke

Kuracie stehná
� bez kosti a kože

399

-16%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Bravčová 
krkovička
� bez kosti, v celku

249

3 kg

(1 kg = 1,19/PP)

Kyslá kapusta   
� vo vedierku

189

-29%
1 000 g1 000 g

2.69

Pirohy  
� so zemiakovo-bryndzovou náplňou

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tuniak  
� rôzne druhy 

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49

Šunka štandard

Kuracie stehnáKuracie stehná

249

-49%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.89

2,3 kg

Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 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 6. 12. do 12. 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.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Pepsi/
Pepsi Max/
Mirinda/7 UP 

Lavazza 

Caffè Crema
� rôzne druhy 

999

Supercena
1 kg

229

-30%

(1 kg = 5,73)

400 g400 g

3.29

Ementál
� blok

Tvaroh 
hrudkovitý   
� jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g250 g

0.99

169

Supercena

(1 kg = 3,38)

500 g

Maslové cesto    
� rôzne druhy

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g400 g

1.39

Závin   
� rôzne druhy 

119

Supercena

(100 g = 2,64)

45 g

Čaj  
� rôzne druhy 

499

7 x 0,5 l

(1 l = 1,43)

3,5 l

Zlatý 
Bažant ‘73     
� svetlý ležiak
� + záloha 

za fľaše 0,91 €

079

-55%

(1 l = 0,32)

2,5 l2,5 l

1.79*

60 % podiel 
náplne 

+ darček
pohár

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 6. 12. do 12. 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 6. 12. do 12. 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
6. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

V mesiacoch august až november 2021 bol v prostredí 
Materskej školy na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi re-
alizovaný projekt „Implementácia praktickej environ-
mentálnej výchovy do materských škôl“, podporený 
v rámci grantového environmentálneho programu TSK 
Zelené oči,  ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. 
Schválený finančný príspevok bol vo výške 1999,60 €.

Realizácia projektu prispela ku skvalitneniu a rozšíre-
niu vedomostí a zručností 25-tich učiteliek pre predpri-
márne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Prievidza.

Okrem teoretických vedomostí získaných počas dvoch 
seminárov poskytnutých inštitútom aplikovanej eko-
lógie Daphne, každá zo zúčastnených učiteliek získala 
metodický materiál Praktická ekovýchova pre materské 

školy s námetmi na aktivity a pracovné listy ako aj knihu 
o spoznávaní a riešení problémov životného prostredia. 

Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie pomôcok zame-
raných na bádanie v prírodovednom prostredí, ktoré 
umožňujú učiteľkám získané vedomosti a zručnosti zo 
seminárov implementovať v práci s deťmi počas báda-
teľských aktivít v interiéri aj exteriéri materskej školy.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR,  Štátna vete-
rinárna a potravinová správa SR a 
zástupcovia chovateľov ošípaných, 
spracovateľov bravčového mäsa a 
zástupcovia obchodu budú spoloč-
ne postupovať a vymieňať si infor-
mácie s cieľom zintenzívniť boj proti 
šíreniu afrického moru ošípaných. 

V memorande o spolupráci signa-
tári deklarovali, že budú navzájom ko-
ordinovať svoje kroky tak, aby nebola 
ohrozená hospodárska súťaž. ,,Toto 
memorandum je dôkazom dobrej vôle 
a ochoty všetkých zúčastnených po-
skytovať promptné, správne a transpa-
rentné informácie, ktoré nám pomôžu 
efektívnejšie ochrániť chovy ošípaných 
pred africkým morom,“ uviedol minis-
ter pôdohospodárstva  a rozvoja vidie-
ka SR Samuel Vlčan po podpise Me-
moranda o spolupráci v rámci krízovej 
situácie v súvislosti s africkým morom 
ošípaných. Signatári memoranda majú 
zároveň zabezpečiť, aby ich členovia, 
koordinované spoločnosti a organizá-
cie spolupracovali v maximálne mož-
nej miere pri opatreniach a krokoch 
na zastavenie šírenia AMO. Spoločne 
majú ochrániť chovy ošípaných a spra-
covateľských prevádzok mäsa pred za-
vlečením nákazy. Ďalej majú zabezpe-
čiť kontrolu zdravotného stavu živých 

zvierat a mäsa pred uvedením na trh zo 
zasiahnutých zón a uvedenie zdravého 
mäsa a mäsových výrobkov zo zvierat 
pochádzajúcich z postihnutých oblastí 
na trh. Okrem MPRV SR a ŠVPS SR me-
morandum podpísali Zväz chovateľov 
ošípaných na Slovensku, Slovenská 
asociácia chovateľov ošípaných, Slo-
venský zväz spracovateľov mäsa, Zväz 
obchodu Slovenskej republiky a Slo-
venská aliancia moderného obchodu.

Africký mor ošípaných je vírusová, 
vysoko nákazlivá infekcia domácich 
ošípaných a diviakov, ktorá sa  na ľudí 
neprenáša. Infekcia má rýchly priebeh, 
prejavuje sa vysokými horúčkami, 
apatiou, slabosťou, hnačkami, pneu-
móniou, krvácaním. Úmrtnosť zvierat 
sa pohybuje od 85 do 100 percent. Liek 
na africký mor ošípaných neexistuje.

Memorandum o spolupráci v boji 
proti africkému moru ošípaných

» red

Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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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

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

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 

VYUŽITE AKCIUna PODLAHYdo 31.12.2021

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

kompozitná podlaha EGGER GreenTec 
- z 34,90€/m² - za 27,90€/m2
laminátová vodeodolná podlaha EGGER 
- z 19,90€/m² - za 16,90€/m² 

kompozitná podlaha EGGER GreenTec 
- z 34,90€/m² - za 27,90€/m2
laminátová vodeodolná podlaha EGGER 
- z 19,90€/m² - za 16,90€/m² 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Podporovať triedenie odpadu priamo 
pri zdroji, recyklovať odpady a vý-
razne znížiť skládkovanie odpadov 
je prioritou. Slovensku pomôže éru 
skládkovania a poškodzovania život-
ného prostredia ukončiť strategický 
dokument – Program odpadového 
hospodárstva SR na roky 2021 až 2025. 

Podľa slov ministra životného pro-
stredia Jána Budaja má Slovensko cieľ 
do roku 2025 dosiahnuť 60 percentné 
triedenie a recyklovať aspoň 55 percent 
všetkého komunálneho odpadu, pričom 
do roku 2035 nesmie na skládkach skon-
čiť viac ako 10 percent komunálneho 
odpadu. „Splniť tieto ambiciózne úlohy 
bude náročné, ale je povinnosťou štátu 
chrániť ľudí a prírodu pred zbytočným 
odpadom a skládkam,“ zdôraznil minis-
ter Ján Budaj.

Hlavným cieľom nového programu 
odpadového hospodárstva je posun od 
materiálového zhodnocovania k pred-
chádzaniu vzniku odpadu. POH sa v tejto 
súvislosti prioritne zameriava na opätov-
né použitie, podporu triedenia odpadu 
pri zdroji a recyklácie, lepšie využívanie 
bioplastov a tiež zavedenie povinnosti 
triediť textilný odpad.

So znížením miery skládkovania 
pomôžu na Slovensku predovšetkým 
už existujúce zariadenia na energetické 
zhodnocovanie odpadov. MŽP sa v tom-

to smere spolieha najmä na cementárne, 
ktoré majú oproti iným zariadeniam na 
energetické zhodnocovanie odpadov 
výrazný benefit. „Vzniknutý popol, ktorý 
vzniká pri spaľovaní odpadov, sa stáva 
pevnou súčasťou zloženia cementu a ne-
skončí na skládke,“ podčiarkol minister 
Budaj.

Zmeny sa dotknú aj recyklácie bio-
logicky rozložiteľných komunálnych od-
padov, ktoré tvoria až 46 percent zmeso-
vého komunálneho odpadu končiaceho 
na skládkach. Počíta sa aj so zavedením 
značky kvality pre kvalitný kompost, 
ktorý dodá pôde potrebnú biologickú vý-
živu. „Samostatným zberom bioodpadu 
a jeho spracovaním v kompostárňach sa 
zmenší tlak na kapacitu skládok a pomô-
že sa aj slovenskej pôde, ktorej chýbajú 
živiny kvôli prechemizovanej poľno-
hospodárskej výrobe,“ uzavrel minister 
Budaj.

Dôsledné triedenie 
a recyklácia odpadu 

» red
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■ Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

■ Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

■  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

■ Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

■ Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

■ Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

■ Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

■ Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

■ Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

■ Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB.
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POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

Vodičské preukazy skupín C, CE, 
D a DE by mohli získavať aj mladší 
vodiči. Pri skupinách C a CE by sa 
mohol minimálny vek znížiť z 21 na 
18 rokov a pri vozidlách skupín D a 
DE z 24 na 21 rokov, ako to platilo do 
roku 2013. 

Podmienkou má byť absolvovanie 
kurzu základnej kvalifikácie. Minis-
terstvo vnútra SR to navrhuje v novele 
zákona o cestnej premávke, ktorá je v 
medzirezortnom pripomienkovom ko-
naní. Slovenská legislatíva sa tak má 
zosúladiť so smernicou Európskej únie.

„Vodičské oprávnenie skupiny D 
a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení 
veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len 
zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude 
do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňo-
vať len na vedenie vozidiel pravidelnej 
autobusovej dopravy na autobusovej 
linke, ktorá nepresahuje 50 kilomet-
rov,“ dopĺňa rezort. Dané obmedzenia 
majú platiť do dovŕšenia základného 
minimálneho veku na vedenie motoro-
vých vozidiel skupiny D a DE, teda do 
24 rokov.

Príslušníci ozbrojeného bezpeč-
nostného zboru, ozbrojeného zboru, 
Hasičského a záchranného zboru ale-
bo profesionálni vojaci, ktorí získajú 
vodičský preukaz na skupiny C a D v 
skoršom veku, ako je základný mini-

málny vek, by ich mali môcť využívať 
iba na území Slovenskej republiky.

Medzi podmienky na udelenie vo-
dičského oprávnenia by sa malo dopl-
niť aj preskúmanie zdravotnej spôsobi-
losti osobitne vo vzťahu k závislosti od 
alkoholu, inej návykovej látky alebo 
liečiva a odbornému poradenstvu, ak 
žiadateľ v priebehu posledných piatich 
rokov ako vodič motorového vozidla 
bez vodičského oprávnenia porušil 
pravidlá cestnej premávky požitím al-
koholu alebo inej návykovej látky ale-
bo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu 
na ich zistenie.

Vodičské oprávnenie skupiny B by 
sa mohlo rozšíriť na vozidlá s pohonom 
na alternatívne palivá do 4250 kilogra-
mov.

Účinnosť návrhu zákona sa navr-
huje od 1. mája 2022.

Vodičáky pre mladších 
a menej skôsených

»  Zdroj: NRSR
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Som presvedčený, že ľudia pôsobiaci vo verejných funkciách by mali 
verejnosti prezentovať svoju politickú prácu, pomyselne skladať vo-
ličom účty. Politici by o svojej práci a sľuboch nemali hovoriť iba 
pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia. Preto mi do-
voľte opäť po roku priblížiť moju prácu ako krajského poslanca 
za rok 2021.

Zdravotníctvo
Ide o oblasť, ktorej prikladám najdôležitejší význam. V zdravotníc-
tve je veľa problémov, ale v rámci svojich možností som sa vždy sna-
žil pomôcť predovšetkým našej nemocnici v Bojniciach. 
✓ Vankúše pre nemocnicu: Vankúše sú pre každú nemocnicu 
spotrebný tovar. Musia sa často prať a tým rýchlo dochádza k ich 
degradácii. Bojnická nemocnica potrebuje pre spokojnosť pacien-
tov častú výmenu vankúšov a posteľnej bielizne. Spolu s priateľmi 
z iniciatívy Jasná Voľba sme zabezpečili nákup vankúšov pre 
oddelenie bojnickej nemocnice, ktoré sa staralo o pacientov na 
ochorenie COVID-19. Aj vďaka vašim finančným príspevkom sme 
mohli zakúpiť omnoho viac vankúšov. Dokonca sme časť vankúšov 
odovzdali aj do nemocnice v Handlovej.

Doprava
✓ Autobusy z Lazian cez Bojnice: Podarilo sa mi presadiť zme-
nu v autobusovej doprave, ktorú žiadali obyvatelia nášho regiónu 
dlhé roky. Od 1. apríla 2021 začali premávať vybrané autobusy na 
trase z Lazian do Prievidze smerom cez mesto Bojnice. Zmeny v ces-
tovnom poriadku nastali aj v odchodoch autobusov na trase z Po-
ruby smer na Lazany. Výsledkom je, že ľudia sa dostanú autobusom 
z Lazian priamo do Bojníc a nemusia cestovať 20 km okruhom cez 
Nedožery-Brezany. Zmeny pocítili hlavne ľudia pracujúci v nemocni-
ci alebo priamo pacienti nemocnice.
✓ Posilnenie autobusovej dopravy: Roky volám po lepšom do-
pravnom spojení Prievidze s inými mestami. Od septembra 2021 má 
Prievidza autobusové spojenie s Banskou Bystricou. Posilnené auto-
busy sú aj na trase Prievidza-Trenčín.
✓ Zlý stav jednej z ciest odstránený: Apeloval som na opravu 
krajskej cesty medzi obcami Lehota pod Vtáčnikom/Podhradie. 
Cesta bola opravená v mesiaci august 2021.  

Dotácie z krajského rozpočtu
✓ Viac peňazí z krajského rozpočtu: Do novej úpravy v dotačnej 
schéme sa mi podarilo presadiť viacero zásadných zmien. Napr. zní-
ženie miery spolufinancovania z 50% iba na 20% na projekty pre 
mládež a na projekty z oblasti zdravotníctva. Dotácie možno po no-
vom žiadať buď do výšky 1500 eur, alebo až do výšky 4050 eur.
✓ Pomoc obciam po povodniach: V tomto roku tvrdo udreli príva-
lové povodne v obciach okresu Prievidza – Valaská Belá a v iných. 
Prívalová voda za sebou zanechala zničené mosty, podmyté krajnice 
ciest. Inicioval som finančnú pomoc na tento účel práve z nedočerpa-
ných krajských dotácií. Dobrou správou je, že do konca roka by mali 
byť obciam vyčlenené financie z krajského rozpočtu na odstránenie 

následkov prívalových povodní.  

Životné prostredie
✓ Kameňolomy na hornej Nitre musia byť utlmené: Náš región 
trápi povrchová ťažba kameňa čoraz viac. Napríklad lokalita Hrá-
dok je stále definovaná a vedená ako aktívny dobývací priestor v 
Bystričanoch s objemom minimálne 15 mil. ton ťažobného kameňa. 
Územie pritom patrí do sústavy chránených území členských krajín 
EÚ - NATURA 200, je aj chránenou krajinnou oblasťou. Podal som 
návrhy a pripomienky k Územnému plánu TSK smerujúce k tomu, 
aby boli presne zadefinované lokality a územia, v ktorých budú 
určité činnosti neprípustné, resp. aby v našich lesoch mohla byť 
vykonávaná iba činnosť vhodná pre les. Ide o lokality v obciach 
postihnutých povrchovou ťažbou andezitu v lesoch obcí: Bystriča-
ny, Cigeľ, Podhradie, Lehota a Kamenec pod Vtáčnikom. Zmeny 
Územného plánu TSK by mohli zabrániť takým absurdným situáci-
ám, kedy je možné povoliť dobývací priestor aj v chránených úze-
miach alebo našich lesoch. Verím, že v roku 2022 dôjde k zmene 
Územného plánu kraja.

S čím nie som spokojný
Samozrejme, na úrovni kraja nie som spokojný s mnohými vecami. 
Budem sa snažiť ďalej poukazovať na predražené zákazky alebo 
nevýhodné súťaže. Rovnako sa budem snažiť meniť priority kraja 
v plánovaných investíciách - aby sme pred budovaním cyklotrás 
uprednostnili moderné a zastabilizované zdravotníctvo. 

Čo budem presadzovať v ďalšom období: 
✌ Opravy krajských ciest: V meste Prievidza, krajskú cestu v 
smere na časť Malá Lehôtka. Opravu krajskej cesty v obci Zemian-
ske Kostoľany.  
✌ Viac peňazí pre začínajúcich lekárov: Trenčiansky kraj vytvo-
ril pre začínajúcich lekárov štipendijný program, resp. náborový 
príspevok. Momentálne je na tento účel v rozpočte iba 50 tisíc eur. 
Budem sa zasadzovať o navýšenie tejto sumy. Peniaze môžu moti-
vovať nových lekárov, aby ostávali pôsobiť v našom regióne.  
✌ Väčšiu podporu pre krajskú knižnicu, ktorá v roku 2022 
oslávi 100 rokov.
✌ Rekonštrukciu mosta v Opatovciach nad Nitrou: Budem 
neustále trvať na rekonštrukcii krajského mosta M4929 na ceste 
III/1773, ktorý je zaradený do stupňa V, čo znamená ZLÝ. Navyše 
most je jednoprofilový a pri súčasnej vysokej intenzite dopravy do-
chádza k jeho nadmernej záťaži.
Na záver dodám, že celé štyri roky vykonávam svoju poslaneckú prácu 
so 100 % účasťou na riadnych krajských zastupiteľstvách. Dokazuje 
to, že ako krajský poslanec sa snažím pristupovať k verejnej službe zod-
povedne a dôstojne. 
Prajem vám požehnané Vianoce a veľa zdravia v roku 2022.

Mgr. Michal Ďureje, PhD. 
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Odpočet mojej poslaneckej práce za rok 2021

Výsadba ovocných stromov v ZŠ Diviacka Nová Ves. Darovaním a zároveň výsadbou 
stromov chcem docieliť záujem detí o prírodu a zdravé životné prostredie. 

Z darovania vankúšov pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojni-
ciach.
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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