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PRIEVIDZSKO

Č. 8 / 25. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

-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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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.12

INZERCIA
0905 719 148

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

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

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

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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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 ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO
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Nechcem zovšeobecňovať. Poznám 
veľa dobrých lekárov aj zdravotných 
sestier. Budem písať o tých druhých - 
ktorí dobrí nie sú. 

Niektorí iba nevedia komunikovať s 
pacientom, iní si nevedia zorganizovať 
svoju prácu, ale aj odbornosť mnohých 
je na nízkej úrovni. Vyštudovali protekč-
ne a robia svoju prácu len pre status a 
peniaze. Hovorím o lekároch, ktorí sa 
lekármi nikdy stať nemali. Majú silné 
ego, slabú empatiu a odbornosť. Keď sa 
hovorí o tom, ako otrasne komunikujú 
lekári a sestričky so svojimi pacientmi, 
ľudia ich ospravedlňujú tým, že majú 
ťažkú prácu. A predavačky v obchode, 
šoféri v hromadnej doprave, sprievodky-
ne vo vlakoch alebo pracovníčky v ban-
ke majú tiež ťažkú prácu a komunikujú 
so zákazníkmi slušne.

Lenže viacerí lekári si myslia, že oni 
zákazníkov nemajú. Iba ustrašených 
pacientov. Niektorí sa boja, že sa nedo-
stanú na rad, alebo nebudú riadne ošet-
rení. A tak sú radšej ticho, alebo strkajú 
lekárom rôzne podarúnky. Stále je dosť 
lekárov, ktorí nie sú schopní objednať 
pacienta cez internet, mnohí nedvíhajú 
telefón ani neodpovedajú na email. Je to 
problém v dobe covidu, keď by mali ľu-

dia obmedziť pohyb a dostať radu lekára 
na diaľku. Na stenách visia zošity, na 
dverách oznamy „neklopať“ a pacienti 
chodia s rôznymi lístočkami a kartami. 
Vo svojom blízkom okolí som zažil v 
posledných rokoch desiatky fatálnych 
zlyhaní lekárov s veľmi vážnymi násled-
kami. Mnohí poškodení sa nesťažujú, 
lebo rezignovali alebo vôbec nedôverujú 
zdravotníckemu systému. A tak chýbajú 
aj prípady a štatistiky, z ktorých by sa le-
kári mohli aspoň poučiť.

Keď vás aj lekár objedná na nejaký 
čas, obyčajne to vôbec neplatí. Hodina 
- dve hore dole. Raz bude musieť slo-
venský minister zdravotníctva zverejniť 
v ukrajinských médiách takýto oznam: 
Hľadáme do našej krajiny ukrajinských 
lekárov a sestričky, ktorí majú úctu k 
pacientovi a empatiu. Vedia objednávať 
pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
a sestričky po-
chopia, kto je 
ich zákazník.

Prídu lekári z Ukrajiny?

» Ján Košturiak
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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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• 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 pre všetkých v normálnom režime. 

Otváracie hodiny:  
pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod. v sobotu 9:00 - 13:00 hod.

Telefonický kontakt:  0919 288 832

Aj ako 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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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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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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EUR
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, 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
» Predám OSB dosky hrúb-
ka 15 a 18 mm, T: 0910 484 
626

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Dáme do dlhodobého 
prenájmu záhradu v Bojni-
ciach. Šírka 15m, dĺžka 20m, 
s ovocnými stromami aj s 
možnosťou sadenia zeleni-
ny, skleníkom 3mx8m, prí-
vodom vody, elektriny. Len 
pre serióznych záujemcov. 
Kontakt 0915 475 380

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám parťáčku na 
turistiku z PD a okolie, vek 
60+, T: 0908 405 365
» Sympatická 56r. 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.
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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Na senioroch mi úprimne záleží. Sú to predsa ľudia, ktorí odovzdali spoločnosti veľa a 
dnes sú ohrozenou a ľahko ovplyvniteľnou skupinou. Mnohí mestskí politici to využívajú 
a kupujú si ich gulášmi, vínom alebo darmi z mestskej kasy.

Odkedy som poslanec zaujímam sa o potreby seniorov, aktívne s nimi komunikujem a 
riešim ich podnety. V uplynulom období som venoval oblastnej organizácii Zväzu zdravot-

ne postihnutých tisícku ochranných pomôcok pre ich členov, keďže v tomto období budú 
pomaly rozbiehajú svoju činnosť. Chcel som im pomôcť s niečim skutočne rozumným a čo 
im pomôže o to viac v tejto dobe, v ktorej obracajú každé jedno euro.

Mal som aj stretnutie s prezidentkou Fóra pre pomoc star-
ším, s pani Ľubicou Gálisovou. Fórum ročne pomôže desaťti-
sícom seniorov po Slovensku. Spolupracovali sme spolu aj pri 
kauze týrania v Zariadení pre seniorov. Budeme spolupraco-
vať aj naďalej pri konkrétnych riešeniach pre seniorov v na-
šom meste.

Pretože predvolebné guláše a kupovanie si ich dôvery z 
mestských peňazí, do moderného mesta nepatrí. Treba sku-
točné a konkrétne riešenia.

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

PREDVOLEBNÉ GULÁŠE SENIOROM NEPOMÔŽU!

www.lepsiapd.sk
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 9.45 h.
10.00 h. - 10.10 h.

Nováky-Lelovce  17. 3.
Lehota p. Vtáčnikom  17. 3.
Lazany 17. 3.
Kľačno, pri cintoríne 17. 3.

Predaj 16- týždňových  kuričiek DOMINANT
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE
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Tel:0905 267 750 PRIEVIDZA

Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

SLUŽBY
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pani Ema Hrdá, rod. Ďurišová.

Kytičku na hrob jej dávame, sviečky zapaľujeme.  

So slzami v očiach a bolesťou 
v srdci si pripomíname dňa 26.2.2022 

prvý smutný rok, kedy nás navždy 
opustila milovaná manželka, 

maminka a babka

Kto ste ju poznali, prosím venujte jej tichú spomienku.  

  Ďakuje manžel Július a syn s rodinou. 
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„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť,
musel si zomrieť, aj keď si tak veľmi chcel žiť.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
už nie je také, ako bolo predtým.

Všade okolo aj po roku chýba tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

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

 
S láskou a úctou spomína manželka Beata, 

dcéry Beatka, Mirka, Zuzka, Janka, 
vnúčatá Vladko, Kayla, Sebi, Max, Zoja a ostatná rodina. 

Ján Melicherčík. 

Dňa 21.2.2022 

sme si pripomenuli rok, 

čo nás náhle navždy 

opustil milovaný 

manžel, otec, dedo, 

brat, švagor 

a kamarát

pani Anna Mokrá, rod. Krejčiová

Dňa 12.2.2022 sme si pripomenuli 

prvé smutné výročie, 

kedy nás nečakane opustila 

naša milovaná manželka, 

mama a babka

z Prievidze.

Navždy ostaneš v našich srdciach. 

  Smútiaca rodina Mokrá.
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Dušan Pátek

Dňa 6. marca 2022 

si pripomíname 1. výročie, 

kedy nás navždy opustil 

brat a strýko

z Prievidze.

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

  Setra Zdenka s neterou Henrietou, Leonie a Herwigom a synovcom Vladimírom so synom Jakubkom.
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pani Amália Púčiková

Dňa 16.2.2022 sme si 

pripomenuli 1. výročie, 

odkedy nás navždy opustila

z Opatoviec nad Nitrou.

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

  Deti s rodinami. 
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pán Anton Sulaček

„Si stále v našich srdciach.“ 

Dňa 25.2.2022 si pripomíname

15 rokov, čo nás navždy opustil 

náš otec, dedko a pradedko

z Pravenca.

 

  S láskou spomíname. 
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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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Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red

DOMÁCNOSŤ
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stred. odborné + VZV. 0905 320 569 

HĽADÁME OBSLUHU LASERA

Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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Ministerstvo zdravotníctva vyda-
lo rozhodnutie, ktoré reaguje na 
problémy v súvislosti so zmenou 
predpisovania liekov. Upravuje 
delegovanie predpisovania medzi 
špecialistami a všeobecnými lekár-
mi, ako aj preskripciu pri prepuste-
ní pacienta z nemocnice.

Keďže všade je publikované, že kto-
si vydal akési usmernenie, ale nikde sa 
nepíše, čo v ňom je, skúsime zrozumi-
teľný jednoduchý návod.

V prvom rade by malo platiť, že ešte 
celý rok 2022 vám váš obvodný lekár 
môže a aj by mal predpisovať lieky, kto-
ré vám ako súčasť vašej liečby určil le-
kár špecialista pred dátumom 1.1.2022.

Neznamená to však, že k vašim 
liekom sa u vášho odborného lekára 
nedostanete. Môže a mal by vám ich 
predpísať aj on. Avšak, ako doteraz, 
nikto vám nepredpíše konkrétny liek 
na viac ako tri mesiace jeho spotreby. 
Dokonca ani lekáreň vám ho nevydá, 
ak si ho dáte napísať od dvoch lekárov, 
ktorí o sebe nevedia, respektíve, ako 
v prípade väčších zariadení, nemajú 
vašu zdravotnú kartu k dispozícii. Je 
tu však aj jedna možnosť, ktorá uľahčí 
administratívne zaťaženie lekárov a 
zjednoduší život pacientom v dispen-
zárnej starostlivosti, teda tým, ktorí 
majú lieky predpísané „trvale“. Môžu 
po dohode s odborným lekárom požia-
dať o vydanie opakujúceho sa receptu 

a vyberať si lieky z lekárne raz za tri 
mesiace za podmienok, ktoré stanoví 
odborný lekár špecialista. Hlavnou z 
nich je napríklad pravidelná kontrola 
zdravotného stavu v jeho ambulancii.

Ministerstvo upravilo aj predpi-
sovanie pri prepustení pacienta z ne-
mocnice, v ktorom upresnilo povinnosť 
lekára predpísať liek či zdravotnícku 
pomôcku potrebných na liečbu najviac 
na dobu 30 dní. Predpisovať budú môcť 
aj neatestovaní lekári. Pokiaľ bude pa-
cient potrebovať ďalšie lieky, bude mu 
ich do návštevy špecialistu môcť pred-
písať aj všeobecný lekár, najdlhšie pol 
roka od hospitalizácie. 

Takže – zopakujme si - všeobecní 
lekári môžu podľa rozhodnutia pred-
pisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny na základe odpo-
rúčania odborného lekára, ktoré bolo 
vydané pred 1. januárom 2022, a to naj-
viac po dobu jedného roka. 

Tak ako je to s predpisovaním liekov

» red

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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OPERÁTOR 
VÝROBY

Jednoduchá práca 
pri strojoch.

Výroba komponen-
tov z hliníka.

Práca v Novákoch.

Mzda od 936€.

info: 0949 805 220
praca@amosa.sk
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Mesto Bojnice, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Bojnice  

Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola Bojnice, Sládkovičova 191/12, 
 972 01 Bojnice. 

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti s 
obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete 

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk 

Predpokladaný termín nástupu: 1.5.2022    

Platové podmienky:  V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
  neskorších predpisov. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (doklady musia 
byť originály alebo úradne osvedčené) je potrebné doručiť elektronickou poštou pod-
písanou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v zalepenej obálke označenej 
heslom: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY BOJNI-
CE“ v lehote do 18.3.2022 do 14.00 hod. na adresu: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, 
Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.  

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. 

Strojárska spoločnosť v Novákoch 
prijme zamestnancov na pozície:

� ZÁMOČNÍK
         od 6,- do 8,- € / hod.

• ZVÁRAČ CO2 + TIG
        od 8,- do 10,- € / hod.
      Nástup ihneď

info: 0917 745 179, personal@technonova.sk 13
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Pre znižovanie nákladov na elektrickú energiu začali 
Technické služby s výmenou svietidiel na verejnom 
osvetlení. Vymieňané budú svietidlá so sodíkovými 
výbojkami za úsporné Led svietidlá. Výmena svieti-
diel bude predstavovať finančnô úsporu na elektric-
kej energii viac ako 14 tisíc eur. 

V snahe znižovania nákladov na elektrickú energiu zača-
li Technické služby mesta Prievidza  s výmenou sodíkový 
svietidiel za úsporné LED svietidlá. Na verejnom osvetle-
ní bude vymenených celkovo 198 svetelných bodov. Ná-
klady na modernizáciu verejného osvetlenia sú vyčíslené 
na sumu 40 514,88 eur s DPH. 

K výmene svietidiel postupne dôjde v lokalitách Bojnic-
ká cesta v počte 35 ks, Cesta V. Clementisa a Ulica K. No-
vackého v počte 80 ks, Ul. J. Murgaša a Ul. A. Stodolu v 
počte 33 ks a 50 ks bude vymenených svietidiel v lokali-
tách Staré mesto, Necpaly, Sever a sídlisko Píly. Po výme-
ne osvetlenia je predpoklad úspory elektrickej energie 57 
MWh za rok, čo predstavuje finančnú úsporu približne 
14 800 eur. 

Sieť verejného osvetlenia v meste Prievidza obsahuje cel-
kovo 4090 kusov svietidiel. Technické služby vymieňali 
úsporné svietidlá už v minulom roku a to napríklad na 
Dlhej ulici, Nábreží sv. Cyrila a Ulici Matice Slovenskej.

Výmena svietidiel prinesie úsporu

Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle  § 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a  doplnení  niektorých  záko-
nov  v  znení  neskorších  predpisov a  § 5  zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov výberové konanie (VK) na 
vymenovanie riaditeľa  materskej školy. VK č. 2/2022 
na miesto riaditeľa MŠ Ul. Gorkého 223/2,  Prievidza.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I. ale-
bo II. stupňa pre  učiteľa materskej školy podľa prílohy č. 1, 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných pred-
pokladoch pedagogických a odb. zamestnancov (ďalej len 
vyhlášky č. 1/2020 Z. z.)
b) najmenej 5 rokov  pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 záko-
na č. 596/2003 Z. z.)
c) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
d) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (§ 
15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.   nie starším ako 3 mesia-
ce, preukazuje len úspešný uchádzač
e) osobnostné a morálne predpoklady na požadované 
miesto
f) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a organi-
začné predpoklady

Zoznam požadovaných  dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o  vzdelaní (§2 ods.1 vyhlášky 
č. 1/2020 Z. z.)
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontakt-
ných údajov
e) čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti 
(§ 15a ods.7 zák. č. 138/2019 Z. z)
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ  (max. 3 strany)
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k 
výkonu funkcie riaditeľa
h) súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového 
konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní  je potrebné zaslať spo-
lu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na 
adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, odbor škol-
stva a starostlivosti o občana, 971 01 Prievidza. Obálku 
označiť v ľavom hornom rohu heslom: ,,NEOTVÁRAŤ – VÝ-
BEROVÉ KONANIE č. 2 /2022“. Dátum uzávierky prijíma-
nia žiadostí vo výberovom konaní je  21.3. 2022, rozho-
dujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, miesto a čas 
VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy pri MŠ.

Výberové konanie: miesto riaditeľa MŠ Ul. Gorkého
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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