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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 
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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

RAKYTNÍČEK 
70kusov + 
BUBLIFUK 
- výživový doplnok, 
multivitamínové 
želatinky s 
rakytníkom

Nové modely obuvi pre špecifické 
potreby chodidla (halux, kladivkové prs¡...) 

DEVIT 2000 120 kapsúl 
+ VICHY NEOVADIOL 
- výživový doplnok 
želatínové kapsuly 
s obsahom vitamínu 
D3 + denný krém proti 
vráskam 
15ml

VICHY MINERÁL 89 Vianočný 
balíček + VICHY SLOW AGE 
očný krém 15ml ZADARMO
- Minéral 89 Hyaluron-Booster 50ml 
a Minéral 89 
Hyaluron
-Booster 
očný 15ml

REVALID Limitovaná edícia
- REVALID Sérum 
na obnovu rastu 
vlasov 50ml 
+ REVALID 
Stimulujúci 
šampón 75ml

KAMZÍK 120 kapsúl 
+ HRNČEK 

- výživový doplnok na kĺby, 
väzivá a šľachy

APOTHEKE 
HYALURON 
VIANOČNÝ 
BALÍČEK
- krém s kyselinou 
hyalurónovou, 
OMEGA 6 a 
komplexom 
IaluDeep 50ml a 
očný krém s 
anti-agingovým 
účinkom 15ml

BIODERMA ATODERM krém na 
ruky 50ml 2+1  
-  používa sa ako regeneračný a 
ochranný krém na ruky, pokožku 
premasťuje preto je vhodný pre suchú až 
atopickú pokožku, pokožku rúk dlhodobo 
hydratuje a nezanecháva mastný film

EUCERIN 
Volume-Filler 
Vianočná 
taška + 
Darček s tromi 
produktmi -  
denný krém 50 a 
nočný krém 50ml na 
spevnenie kontúr 
tváre a vyplnenie 
vrások

49,69€

52,31€

9,29€

10,32€

23,21€

35,92€
61,66€

23,98€

25,79€

13,29€

AKCIA PLATÍ 
od 11. 12. do 18.12. 2021 27,35€

9,36€

14,04€
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komplet dvere + zárubňa 110€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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www.stahovacia-sluzba.com

•preprava •sťahovanie 
•vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

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

a vodárske práce, sádrokartón, 
maľovanie, bytové jadrá, 

elektrikárske práce. 
Rovné strechy FATRAFOL. 

Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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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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Kríza odhalila silné a slabé 
finančné stránky Slovákov  

Pandémia koronakrízy nám nastavila 
zrkadlo v oblasti financií, rodinných roz-
počtov ,ale aj plánovania budúcnosti. Od-
halila slabé finančné miesta domácností, 
ale ukázala tiež, že Slováci majú záujem 
poučiť sa z chýb, ktoré robili v minulosti. 
Ľudia museli prispôsobiť a zmeniť svoje 
finančné správanie, sú opatrnejší v ná-

kupoch, nakupujú menej nepotravinových položiek, odložili plánované 
nákupy do domácností, prehodnotili investície do nákupu či rekonštruk-
cie bývania. Zníženie príjmu pocítili domácnosti nielen v dôsledku nižšej 
mzdy, ale aj straty zamestnania či poklesu iných príjmov. Na druhej strane 
sa zvýšili výdavky domácností, s ktorými ľudia pôvodne nepočítali. Slabé 
finančné stránky, ktoré koronakríza odkryla ešte viac, sú nedostatočný 
prehľad o príjmoch a výdavkoch domácnosti, odkladanie splátok úverov, 
aj keď to nebolo nevyhnutné, prečerpávanie kreditných kariet a ich ne-
splácanie, ako aj nevyužívanie investičných príležitostí. Najvypuklejším 
problémom sa ukázala takmer úplná absencia finančnej rezervy Slovákov. 
Naopak k silným stránkam sa zaradila disciplína a promptné reagovanie 
na vzniknutú situáciu. V prípade potreby sa vieme uskromniť v spotrebe, 
a vo výdavkoch domácností a začíname viac finančne plánovať. Až dve 
tretiny domácností v čase krízy pochopili, že si musia vytvárať finančné re-
zervy na horšie časy. Domácnosti s vytvorenou finančnou rezervou museli 
robiť oveľa menšie zásahy do bežného chodu domácnosti ako tie, ktoré 
dostatočnú rezervu nemali. Na finančnú rezervu by sme si mali odkladať 
10 % zo svojho  príjmu, a jej správnu výšku tvorí až 6-násobok mesačného 
príjmu v domácnosti. Pokiaľ ste zamestnancami Hornonitrianskych baní 
Prievidza a.s. alebo účastníkmi projektu Podpora zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra, navštívte nás v Kontaktnom centre Prievidza a radi vám 
pomôžeme so zostavením individuálneho finančného plánu.   

Ing. Dana Hagarová
Odborný pracovník pre oblasť ekonomiky 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 

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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Pionier, Stelu, Babetu, 
Simson aj nepojazdné, T: 0949 
505 827
» ČZ - JAWA odkúpim motocykel, 
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, Ba-
betta, Stadion, Simson aj iné, T: 
0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Dáme do dlhodobého prenáj-
mu záhradu 15x20m v Bojniciach 
so skleníkom 3x8m, s ovocnými 
stromami aj s možnosťou sadenia 
zeleniny, prívodom vody, elektri-
ny. Cena dohodou, T: 0915 475 380

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu v taxi službe pre-
ukaz taxi mám, T: 0908 595 607

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?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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!

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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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

13
 1
2
1 
0
0
2
1

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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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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POTEŠTE SVOJU POLOVIČKU VIANOČNÝM 
DARČEKOM KRÁSY A ZDRAVIA

I BALÍČEK DOKONALÁ PLEŤ
I BALÍČEK ŠŤAVNATÉ PERY
I DARČEKOVÝ VOUCHER
I BALÍČEK ANTI-AGING
I BALÍČEK LIFTING

Platnosť poukážok je do 31.12.2022, 
zakúpite osobne v estetickom centre.

IPL ADÉNA
Epilácia tmavých aj svetlých chĺpkov.
Foto-omladenie, odstránenie metličkových žiliek

RADIOFREKVENCIA
Aktivácia kolagénu, lifting pokožky, 
formovanie postáv, lymfodrenáž

RÁZOVÁ VLNA
Odstránenie celulitídy, strií 
a zdravotné ošetrenia

E-PEEL
Hĺbkovo vyčistí tvár a dodá séra 
na omladenie pokožky

DERMAPLAX
Nechirurgický lifting viečok a vrások

APLIKÁCIA VÝPLNÍ
Estetickým dermatológom

MEZOTERAPIA
Prístrojová multi-injekčná aplikácia sér do podkožia

PLAZMATERAPIA/DRAKULOTERAPIA
Ošetrenie vlastnou krvnou plazmou 
obohatenou o kyselinu hyalurónovú

Profesionálne peelingy a lekárska kozmetika

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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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

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

     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

     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

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Prijmeme pracovníčku 
na výkon upratovacích prác. 

Práce sa realizujú na objekte v meste 
Prievidza v jednozmennej prevádzke. 

Nástupný plat 4,90€ brutto / hodina. 
Po zaučení je možnosť úpravy mzdy. 

Nástup ihneď. T: 0917 296 740

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 13. 12.

Maslo

Pomaranče

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

369

-35%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.69

Kuracie 
prsné rezne

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

2.99

Aljašská 
treska  
� blok

� 100 % treska

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

Výber 
hríbov   
� rôzne druhy

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g270 – 300 g

3.99

Milka čokoláda   
� rôzne druhy 

Tvaroh jemný
� hrudkovitý

069
(1 kg = 2,76)

250 g

Bravčové 
stehno XXL
� bez kosti, v celku

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.49

Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 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 13. 12. do 19. 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.



PD21-49 strana 7

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZDRAVIEPRIEVIDZSKO
7

5
2
-0
1
8
4

Kofola
� rôzne druhy 

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g400 g

2.89*

Kolekcia pečiva

Šariš   
� svetlé výčapné pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l0,5 l

0.65*

139(1 kg = 5,15)

270 g

Medové 
pláty

Pražská 
šunka

1,25 kg

999
(1 kg = 7,99)

299
(1 kg = 5,98)

500 g

Dezert
� rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l2 l

1.25

599

900 g

(1 kg = 6,66)

Nutella
059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g250 g

0.89

Opekance

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 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 13. 12. do 19. 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
13. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Marty Ďurdinovej

Dňa 9. decembra 

sme si pripomenuli 

prvý smutný rok od úmrtia 

našej milovanej

z Chrenovca - Brusna. 

„Chýbaš nám.“

 Manžel Ján a syn Michal.
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pána Ondreja Kaprála

„Odišiel si, ale v našich srdciach navždy ostaneš.“ 

Dňa 2.12.2021 sme si pripomenuli 

prvé smutné výročie úmrtia

z Poluvsia. 

 S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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Ivan Kocka.

„Odišiel si od nás ako tichý sen, 
nemal si čas povedať zbohom, už neprídem.“ 

Dňa  14.12.2021 si pripomíname 

5. výročie, kedy nás navždy opustil 

náš manžel, otec a deduško

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

 S láskou spomíname. 

13
 12

1 0
59

8

pán Tibor Lőrincz

Dňa 15.12.2021 

si pripomenieme 

1. výročie, odkedy 

nás navždy opustil 

náš manžel, otec, starký 

a prastarký

z Bojníc. 

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

 Smútiaca rodina.
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Jozef Merašický. 

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ... “ 

Dňa 12.12.2021 uplynie 1. smutný rok, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

starý otec a brat

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

„Odišiel si tíško, ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka len.“ 

Dňa 12. decembra 2021 

si pripomíname 1. smutné výročie, 

odkedy nás navždy opustil 

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

Smútiaca rodina.
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0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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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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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Jeden z najdôležitejších dokumentov roka je schvá-
lený. Rozpočet mesta Prievidza na rok 2022 počíta 
s dôležitými investíciami, vďaka čomu sa opäť bude 
zvyšovať objem majetku mesta. Po schválení pripo-
mienky rekonštrukcie palubovky sa príjmy aj výdav-
ky rozpočtu navýšia o 350 tis. na sumu 48 329 605 eur.

Zadlženosť klesne
Napriek tomu, že rok 2022 je volebný, kedy je predpoklad, 
že mestá vo zvýšenej miere investujú, rozpočet Prievidze 
na tento rok je vyvážený medzi investovaním a mierou 
úverovej zadlženosti. Rozpočet je zostavený tak, že sa ráta 
s nominálnym poklesom zadlženosti k 31.12.2022 o takmer 
100 tisíc eur oproti koncu roka 2021. Prirodzene klesne k 
tomuto obdobiu aj percentuálna zadlženosť.

„Investovanie a s 
tým spojený rast 
majetku mesta a zá-
roveň znižovanie 
úverovej zadlženos-
ti majetku mesta je 
znakom rozumného 
hospodárenia a zdra-
vých financií mesta 
Prievidza,“ hovorí 
Katarína Macháčko-
vá, primátorka Prie-
vidze. „Mohli sme 
sa vydať aj cestou in-
vestovania v súlade 
s priemerom miest 
na Slovensku a do-
siahli by sme možno 
nejaké dobré mies-
ta v rebríčkoch, ale 
som presvedčená, že 
je lepšie pre obyva-
teľov robiť a rozumne investovať, ako robiť menej a viac 
šetriť. Ak by sme menej investovali, investičný dlh mesta 
by sa zvyšoval, čo by nemalo byť cieľom mesta,“ dodáva.

Rozpočet na rok 2022 prinesie dôležité investície
Rozpočet počíta s vyčlenením financií na vypracovanie 
projektových dokumentácií k žiadostiam o nenávratné fi-
nančné prostriedky a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Mesto 
Prievidza chce aj v ďalšom období získavať ďalšie pro-
striedky z eurofondov.

Rozpočet pre rok 2022 počíta s viacerými dôležitými in-
vestíciami.

V programe komunikácie, je na ďalšiu rekonštrukciu ciest 
a chodníkov naplánovaná suma viac ako 200 tisíc eur, 
pričom sa počíta s realizáciou parkoviska a rekonštrukcie 

chodníkov na Ul. V. Benedikta vo výške takmer 150 tisíc 
eur. V pláne na budúci rok je aj vybudovanie ostrovčekov 
na Včelárskej ulici a Za depom. Tým sa výrazne sprehľad-
ní dopravná situácia na týchto frekventovaných miestach. 
Suma 25 tisíc je vyčlenená na parkovacie plochy na Sväto-
plukovej ulici. V Programe prostredie pre život je rozpoč-
tovaná revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v sume 
viac ako 540 tisíc eur a revitalizácia Čerešňového sadu v 
Prievidzi vo výške 200 tisíc eur. Tieto investície plánuje 
samospráva financovať z nenávratných finančných pro-
striedkov. Školstvo už tradične patrí medzi oblasti s naj-
vyššou mierou rozpočtových výdavkov.

Pričom bežné výdavky sú rozpočtované vo výške viac 
ako 16 miliónov eur, a kapitálové výdavky viac ako 768 
tisíc eur. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú 

športoviská – zimný 
štadión, futbalový 
štadión, či športo-
vú halu, sú na rok 
2022 rozpočtované 
finančné prostriedky 
v celkovej sume 489 
625 €. Kluby po zme-
ne VZN o dotáciách 
nebudú platiť spolu-
financovanie prenáj-
mu.
Okrem toho sa ráta 
aj s prevádzkou kry-
tej plavárne v sume 
226 000 €. Na pod-
poru mládežníckeho 
športu je na dotácie 
schválený balík 60 
tisíc eur, ktorý bude 
prerozdelený mlá-
dežníckym klubom. 

Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 808 
771 €.

V programe kultúra sa počíta s financiami na obľúbené 
podujatia ako Banícky jarmok  či Prievidzský rínok. Samo-
zrejme čerpanie bude závislé od aktuálnej pandemickej 
situácie. Mesto Prievidza tiež ráta s príspevkom pre Kul-
túrne a spoločenské stredisko vo výške 734 391 €, na pod-
poru kultúrnych podujatí celomestského charakteru, pre-
vádzkovanie a podporu kultúrnych domov v mestských 
častiach a prevádzkovanie a podporu mestských knižníc. 
V rozpočte sa ráta aj s kapitálovým transferom vo výške 
40 000 € na vytvorenie centrálnej knižnice v priestoroch 
Kina Baník. V sociálnej oblasti bude medzi hlavné kapi-
tálové výdavky patriť debarierizácia objektov Zariadenia 
pre seniorov Ul. J. Okáľa vo výške 400 tisíc eur. Práce by sa 
mali začať realizovať v prvej polovici roka.

Prievidzské mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2022
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Milí Prievidžania,
tento týždeň sme schválili rozpočet na nasledujúci rok a opäť 
rátame s dôleži-
tými investícia-
mi. Ako predsedu 
komisie dopravy 
ma veľmi teší, že 
je v ňom zahrnu-
tých viacero pro-
jektov na opravy 
a rozvoj cestnej 
infraštruktúry. Aj 
v týchto dňoch 
finišujeme s viacerými rekonštrukciami ciest a chodníkov v 
našom meste. Jedným z nich je aj chodník na Baníckej, ktorý 
bol dlhodobou požiadavkou obyvateľov sídliska Píly.

Členom denných centier urobil v uplynulých dňoch aspoň 
malú radosť nový nástenný kalendár. Je plný fotografií, 

ktoré ukazujú 
krásne detaily 
v našom meste, 
ktoré možno bež-
ne prehliadneme. 
Spoločne s no-
vým dielom mo-
nografie mesta je 
dostupný aj pre 
všetkých obyva-
teľov v Turisticko- 

informačnej kancelárií na Námestí slobody.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli na zbierku 

pánskeho zim-
ného oblečenia, 
obuvi. Vy všet-
ci ste pomohli 
mužom v útulku 
v Kláštore pod 
Znievom, s kto-
rým už niekoľko 
rokov spolupra-
cuje aj naše so-
ciálne oddelenie. 
Keď sme ich spoločne boli zaniesť do Centra sociálnych slu-
žieb, bolo vidieť, že urobili úprimnú radosť ľuďom s rôznymi 
životnými osudmi.

V neposlednom rade ďakujem kolegyniam a dobrovoľníč-
kam z iniciatívy BerTo v Prievidzi aj v Nitrianskom Pravne, 
ktoré zbierku zabezpečili a 
celoročne sa venujú aktivi-
tám, kedy dávajú veciam 
nové využitie.

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

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 

lubos.jelacic@prievidza.sk
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platená inzercia

Prievidza medzi najlepšími v intenzite investovania
V závere októbra občianske združenie INEKO zverejnilo 
hodnotenie finančného zdravia samospráv za rok 2020. 
Prievidza v hodnotení získala známku 4,6 z max. 6. čo je 
klasifikované ako dobré finančné zdravie. „Napriek uve-
denému hodnoteniu, niektorí opoziční mestskí poslanci 
hospodárenie mesta kritizujú za zvyšovanie úverovej za-
dlženosti. Úverová zadlženosť je jedným z ukazovateľov 
v spomínanom hodnotení. Je však potrebné zadlženosť 
vidieť v kontexte ekonomiky a hospodárenia ako celku. 
Nie je možné všímať si len jeden ukazovateľ,“ vysvetľuje 
primátorka Macháčková.

Zvýšenie dlhu mesta, súvisí s jeho vysokou intenzitou in-
vestovania. Napríklad v roku 2019 bola miera investovania 
Prievidze 18,6 %, pričom priemer miest SR bol len 6,9 %. 
Prievidza bola v tomto roku na výbornom 12. mieste spo-
medzi všetkých miest Slovenska. „Práve v tomto roku sa 
masívne investovalo do opráv škôl, ciest, či úprav verejnej 
zelene,“ pokračuje primátorka. „Vôbec teda neplatí, že sa 
robia investície iba rok pred voľbami. S odstupom času vi-
díme, že bolo správne rozhodnutie využiť príležitosti na fi-
nančnom trhu. Pri návratných zdrojoch financovania sme 
získali výhodné podmienky úverov, čo je tiež jasným od-
kazom pre tých, čo hovoria o katastrofálnom hospodárení 
mesta. Banky sú známe svojou precíznosťou pri zisťovaní 
finančných rizík svojich klientov,“ pripomína.

Okrem nízkej úrokovej sadzby mesto Prievidza pozitív-
ne hodnotí aj fixáciu úrokov počas celej doby splácania. 
Podľa samosprávy sú vďaka tomu výdavky ľahko predví-
dateľné a hlavne stabilné, čo má do budúcna priniesť svo-
je ovocie, keďže sa úroky zvyšujú. „V roku 2019 bola cena 
práce, cena energií, cena stavebných materiálov nižšia 
než je tomu teraz. V aktuálnom období máme značnú časť 
investícií zrealizovanú, pričom zaznamenávame rast cien 
energií, zaznamenávame rast cien stavebných materiálov, 
a samozrejme cena práce je omnoho vyššia než tomu bolo 
v roku 2019. Ak by sme investovali dnes, urobili by sme za 
rovnakú sumu iba menšiu časť investícií,“ uzatvára Kata-
rína Macháčková.

Majetok mesta narástol
V dôsledku správne načasovaných zvýšených investícií do 
majetku mesta, rapídne narástol majetok mesta. Investí-
cie mesta priniesli päťnásobne zhodnotenie majetku mes-
ta z investovaných peňazí. Napríklad v roku 2010 bol dlh 
na obyvateľa 168 eur ale čistý majetok na obyvateľa len 
1 457 eur. V roku 2020 bol dlh na obyvateľa 259 eur a čis-
tý majetok sa výrazne zvýšil na sumu 1 943 eur. Za desať 
rokov sa zvýšil dlh na obyvateľa len o 91 eur, a na druhej 
strane za to obyvatelia získali vyšší čistý majetok až o 486 
eur. To značí, že každé investované euro prinieslo ľuďom 
navyše 5 eur čistého majetku.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 

 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
2
-0
0
1-
9

dvojnásobne cez Vianoce!
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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ÚVERY/HYPOTÉKYÚVERY/HYPOTÉKY  
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

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

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCAVAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 

0915 168 170 
alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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0944 366 61513
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PRÁCA NA DOMA
výroba popruhov na okná

PD a okolie, rodinný dom

úkolová mzda, zaškolíme

jednoduchá manuál. práca

0905 833 382
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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)

15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vy-
účtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 
30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 148



PDzel21-49 strana- 3

ZDRAVIE, SLUŽBYPRIEVIDZSKO
3

3
3
-0
1
0
1

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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• 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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K
rajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-

tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-

bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-

tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-

vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-

né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-

nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-

tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-

nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-

vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-

mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-

telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-

ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-

mysleli aj v  tomto smere. Jed-

lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-

berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-

li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-

lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-

tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-

ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-

jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-

miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-

neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-

dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-

lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-

rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca

E-mail: pellerova@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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