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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 

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA
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INZERCIA
0905 719 148

Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.

» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!
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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

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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www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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• 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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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO

Mesto Bojnice zverejňuje zámer
prenajať majetok mesta:

- chatu Flóra, Bojnice
- areál Autokempingu Bojnice

Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke mesta www.bojnice.sk

a na úradnej tabuli mesta. 13
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V  stredu sme pôstom a  modlitbou 
začali prípravu na Veľkú noc. Kres-
ťania sa počas 40 dní usilujú o vnú-
torné obrátenie a  obnovu svojho 
života. Obracajú sa späť k  Bohu 
a snažia sa odstrániť svoje nedostat-
ky, ktoré stoja v ceste k Láske. 

Počas pôstu veriaci venujú viac 
času duchovnému životu (napríklad 
aj prostredníctvom www.postnykalen-
dar.sk). Pôst je tiež obdobím, kedy sa 
viac sústreďujeme na skutky lásky a 
milosrdenstva voči svojim blížnym. 

Nikto z  nás nečakal, že tento rok 
bude pôstne obdobie poznačené voj-
novým konfliktom. Pre milióny našich 
bratov a sestier na Ukrajine sú uplynulé 
dni plné utrpenia a bolesti. Pre stotisíc-
ky znamenali útek do neznáma. Milió-
ny rodín znášajú rozdelenie a  obavy 
o svojich mužov. Ženy, deti a starí, ktorí 
zostali, sa ukryli pred útokmi. 

Útechu im poskytujú práve du-
chovní. Nadácia ACN spolupracuje 
s vyše 6000 kňazmi, rehoľníkmi a  re-
hoľníčkami po celej Ukrajine. Pomáha-
jú svojim blížnym nielen duchovným 
sprevádzaním, ale najmä veľmi prak-
ticky. Boli pripravení vopred: prenajali 
prázdne budovy pre obyvateľov, ktorí 
museli utiecť z vojnových oblastí. Upra-
vili bezpečné zóny vo svojich vlastných 
budovách. Prešli kurzami prvej po-

moci. Zásobili sa potravinami, vodou 
a zdravotníckym materiálom. 

Od prvého dňa útokov sa tak tisíc-
ky Ukrajincov ukrývali v  suterénoch 
kostolov, kláštorov a  fár. Tu sa spolu 
modlili za ukončenie vojny. Kňazi 
a rehoľníci boli od začiatku odhodlaní 
ostať so svojimi veriacimi: „Zostaneme 
a pomôžeme ľuďom prekonať túto situ-
áciu,“ hovorí brat Vasiľ z  juhovýchod-
nej Ukrajiny. 

Pápež František nás už vopred po-
zýval k  intenzívnej modlitbe a  pôstu 
za mier vo svete. Nasledujme túto jeho 
výzvu: „Ježiš nás naučil, že na diabol-
skú nezmyselnosť násilia sa odpovedá 
Božími zbraňami: modlitbou a pôstom. 
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet 
pred šialenstvom vojny.“

V pôste sme pozvaní konať skutky 
lásky voči svojim blížnym. Okamžitú 
a  cielenú pomoc pre Ukrajinu môžete 
poslať cez: www.acnslovensko.sk

Odpoveď na diabolskú 
nezmyselnosť vojny

» Pápežská nadácia ACN
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azbest, toxické látky a dezinfekčné látky
školenie prvej pomoci
stavebné stroje
poľnohospodárske stroje
lesnícke stroje

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je už vyše 20 rokov oprávnenou organizáciou
MPSVaR SR a NIP SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Školiace stredisko vykonáva a zabezpečuje kurzy, semináre a odborné
prípravy. Všetky ponúkané služby nájdete na www.boz.sk
 
Ponuka školení a kurzov zahŕňa aj: 

 
 Ciglianska cesta 3C, Prievidza          skolenia@boz.sk          www.boz.sk         +421 948 328 196

OPRÁVNENÉ
ŠKOLIACE
STREDISKO
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

BIODERMA 
2+1 ZADARMO
- Najejmnejšia hygiena 
& starostlivosť pre celú 
rodinu

ARTERIN 120tbl  
- výživový doplnok, 
table� z prášku z ryže 
fermentovanej kvasinkové 
Monascus purpureus, 
obsahuje monacolin K, 
ktorý prispieva 
k udržaniu 
normálnej 
hladiny 
cholesterolu 
v krvi

MEGAFYT detský 
čaj SPÁNOK 40g
- bylinný čaj porovnaný 
pre deti od ukončeného 
6. mesiaca

Pri nákupe nad 19€ rúško 
v hodnote 6.70€ za 0.02€  

FORCAPIL výhodné balenie 2x60cps 
- výživový doplnok 
predstavuje komplexné 
zloženie aminokyselín 
obsahujúcich síru (cystín 
a metionín), vitamínov 
a minerálnych látok, zinok 
prispieva k správnej 
syntéze bielkovín 
k udržaniu zdravých 
vlasov a nechtov, biotín 
prispieva k udržaniu 
zdravých vlasov

FLORALIV 20cps
- výživový doplnok, zmes vitamínov 
skupiny B a 1 miliardy živých črevných 
baktérií

DAOFOOD mini 60ks 
- potravina na osobité lekárske 
účely, používa sa ako doplnok 
k dietetickým opatreniam 
(nízkohistamínová diéta) pri 
histamínovej intolerancii 
a/alebo nedostatočnosti 
enzýmu 
diaminooxidáza 
(DAO)

PROTETIKA JAR/LETO nové modely 
aj na www.lekarenstm.sk

21,42€
23,80€

37,50€

DETRALEX 60ks 
- bioflavonoidy sú liečivá lieku stabilizujúce 
kapiláry. Liek sa používa u dospelých na liečbu 
žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s príznakmi 
(pocit ťažkých noh, ranný výskyt pocitu 
unavených nôh, bolesť), na liečbu funkčných 
príznakov akútneho stavu hemoroidálneho 
ochorenia

14,08€

15,64€

9,56€

11,25€

DE-PRESS 30 toboliek
- je účinný a nenávykový výživový 
doplnok, na vyrovnanie so stresom, 
zníženie únavy a vyčerpania

7,27€

2,00€

16,68€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz - Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521
» Kúpim staré auto Škoda, 
Ford, Simca, Tatra, Volga, 
Trabant a iné, T: 0940 100 
473
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklad, mopedy, babetu, 
T: 0940 100 473
» Kúpim starý traktor Zetor 
15, 25, 50, Škoda 30, T: 0940 
100 473
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám záhradu s chat-
kou v Handlovej, T: 0914 144 
446

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Kúpim fenku kopova max 
pol ročnú 0915 569 362 bez 
PP

hobby a šport 11
» Kúpim vzduchovky – vz35 
– 47, pištole, flobertky, T: 
0949 505 827

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starodávne pá-
lenkové fľaše, demižóny, T: 
0907 612 011
» Kúpim CD Tublatanka, 
Torr, Citron a iné metalové 
CD, T: 0907 612 011
» Kúpim vzduchovku, zvá-
račku CO2, staré vojenské 
veci, drevené sudy, demižó-
ny, T: 0940 100 473

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 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?
Návod nájdete na strane  » 

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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10915 720 743

0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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Zdôraznil to poradca predsedu vlá-
dy SR pre cezhraničnú spoluprácu 
Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľu-
dia, ktorí chcú pomôcť, obracali na 
koordinačné centrá, nechodili k 
hraniciam a nesnažili sa prejsť na 
ukrajinskú stranu.

Podľa jeho slov aj dôsledkom toho 
dochádza k blokovaniu priestoru. Pri 
prechode na Ukrajinu s humanitárnou 
pomocou je potrebné disponovať via-
cerými dokumentmi, problematické je 
tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, 
a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. 
„Je super, že každý chce pomôcť, ale 
musí to byť nejakým spôsobom koordi-
nované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa 
môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že 
vláda SR oficiálne zriadila koordinačné 
miesta, kde sa možno informovať.

Aj na slovenskej strane hranice je 
podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa ne-
dostane na ukrajinskú stranu, nebude 
cielená. Prvý kamión odovzdali v noci 
na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa 
pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbliž-
šia vstupná brána, ďalej sa nedostane-
me. Cesty sú zničené a je to nebezpeč-
né,“ dodal.

V spolupráci s košickou mestskou 
časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v bu-
dove miestneho úradu aj informačné 
kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá 

zbiera informácie o ponuke ubytova-
nia pre ukrajinských utečencov, ako 
aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. 
„Zmyslom projektu je hlavne okrem 
klasickej materiálnej pomoci nakon-
taktovať ponúkajúcich ubytovanie s 
tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto 
ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Čo sa týka materiálnej pomoci, 
najžiadanejšie sú potraviny, lieky, 
deky, zdravotnícky materiál, vody, ces-
toviny, mlieko a hygienické potreby pre 
ženy aj deti.

Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, 
môžu volať aj na telefónne číslo +421-
907-621-283, alebo písať na emailovú 
adresu sosukrajina2022@gmail.com.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 
musí byť koordinovaná

» red
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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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Milé Prievidžanky, Prievidžania, ľudia,
 dovoľte mi Vám adresovať jedno veľké ĎAKUJEM za dobro, ktoré spoločne robíme v týchto 
časoch. Keď som s kamarátom Patrikom Lakotom zorganizoval v sobotu zbierku, tak sme 
nečakali, akú obrovskú solidaritu ukážeme. Plánovali sme naplniť jednu dodávku, no Va-
šej pomoci bolo tak veľa, že sme po strop naplnili 8 dodávok a 4 osobné autá. 

 Vaša pomoc v nedeľných skorých ranných hodinách odišla na ukrajinské hranice a do-
voľte mi poďakovať všetkým, ktorí pomáhali. Vďaka manželom Rybárovým, Simone Što-
derovej, Radoslavovi Michalovičovi, Andrejovi Mašáni, Andrejovi Rišianovi, Ľubošovi Bon-
dorovi, Martinovi Murgašovi, Petre Srnákovej, Michalovi Halaškovi, Andrejovi Oslicovi, 
Veronike Zeiselovej, pánovi Mašlonkovi, Martinovi Grešnero-
vi, pánovi Pastorekovi, pánovi Mellovi, Jurajovi Gromovi, Ma-
rekovi Grešnerovi a pánovi učiteľovi Vladimírovi so svokrom. 
Vďaka týmto ľuďom už dnes Vaša pomoc pomáha. 

Všetkým Vám ešte raz ďakujeme za pomoc, tisícky kusov 
materiálnej, potravinovej a zdravotníckej pomoci. Robme na-
ďalej dobro, lásku - pre slobodu a mier. Prievidza pomáha 
Ukrajine � ❤ .

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

PRIEVIDZA POMÁHA UKRAJINE

www.lepsiapd.sk

Spájať sa a  nie rozdeľovať. Chápať 
a  nie nenávidieť. Tolerovať sa a  vy-
jadrovať spolupatričnosť a solidaritu. 

My, v  prihraničnom meste na vý-
chode Slovenska, vo Veľkých Kapu-
šanoch, sme to pochopili okamžite. 
Hneď, ako na  Ukrajine spadla prvá 
bomba. Predvídali sme správne a rea-
govali okamžite. 

Zorganizovali sme zbierku ma-
teriálnych vecí, ktoré od prvej chvíle 
posúvame koordinovane na hranice 
a  vypomáhame aj okolitým obciam. 
Zriadili sme transparentný účet, pros-
tredníctvom ktorého dokúpime ďalšie 
veci a  zabezpečíme teplú stravu pre 
utečencov, ktorí k  nám prichádzajú, 
alebo ktorí cez nás prechádzajú, ale po-
trebujú po vyčerpávajúcich hodinách 
na hranici oddýchnuť si a posilniť sa. 

Je ťažké sa ubrániť emóciám, ktoré 
nami lomcujú, ale nemôžeme strácať 
pevnú pôdu pod nohami. Musíme na 
nej stáť a konať podľa starého stoické-
ho hesla: „Rob to, čo môžeš, s tým čo 
máš, tam kde si, teraz!“ Nie je to ľahké. 
Vidieť ľudskú zúfalosť a  bezradnosť. 
Uvedomiť si, čo by sme robili v  danej 
situácii my. Zanechali domov a utekali 
do neznáma zachraňujúc si život, alebo 
ostať a riskovať smrť. 

Mnohí sa rozhodli a my sme sa roz-
hodli tiež. Pomáhať. Ak ste sa rozhodli 
podporiť nás, číslo transparentného 
účtu: SK52 0200 0000 0045 6904 6853. 
Obrovská vďaka za nezištnú pomoc 
všetkých vás!

(Poznámka redakcie – číslo účtu 
sme overovali, zbierka je v absolútnom 
poriadku, vaše príspevky sa bezpečne 
dostanú k najpotrebnejším.)

Potrebujeme sa navzájom!

» Gabriela Fedičová Foto: Autorka
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Cyril Debrecký. 

Dňa 4.3.2022 si pripomíname 

10. výročie, odkedy nás opustil

S úctou a láskou spomíname.

  Manželka, syn, dcéra, zať a vnučky. 
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Dagmar Gatialová, rod. Sujová

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, 
ten vie, čo sme v tebe stratili. 
Odišla si od nás ako tichý sen, 

nemala si čas povedať: Zbohom, už neprídem...“ 

Dňa 8.3.2022 uplynie 1 rok, 
čo nás vo veku 55 rokov navždy opustila 

naša milovaná manželka, matka, 
stará mama, dcéra, sestra a kamarátka

z Kanianky. 

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

  Manžel Dušan s rodinou. 
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Filoména Humajová

„Stíchol dom, záhrada i dvor, 
už nepočuť hlas a kroky v ňom.
Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, 

dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život už niet, 

zostalo prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet.“ 

Dňa 28. februára 2022 sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás navždy opustila 

drahá mama a babina

z Nedožier. 

  S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami.

13
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pána Antona Mišoviča

Dňa 12.3.2022 si pripomíname 

1. smutné výročie úmrtia

z Prievidze.

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

  S láskou spomínajú manželka a deti. 
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Júlia Palušková, rod. Dobišová

Dňa 27.2.2022 uplynul rok, 

čo nás navždy opustila 

naša svokra, starká a prastarká

z Chrenovca - Brusna.

Odpočívaj v pokoji ... 

  S láskou spomínajú zať Pavel a vnuci s rodinami.
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pána Borisa Rendeka

Dňa 27.2.2022 sme si pripomenuli 

30. výročie úmrtia nášho manžela, 

otca, starého, prastarého otca 

a svokra

z Tužiny.

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

  Manželka a deti s rodinami.
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Helena Šnircová, rod. Krausková

Dňa 4.3.2022 si pripomíname 

20. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá mama, stará mama 

a prastará mama

z Cigľa.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

  S láskou spomíname. 
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pani Marta Špeťková, rod. Králiková

„Odišla si ticho, bez rozlúčky. 
Zostalo po tebe prázdne miesto. 

Navždy zostaneš v našich srdciach.“ 

Dňa 9.3.2022 si pripomíname 

1. smutný rok, kedy nás navždy 

opustila manželka a matka

z Čavoja. 

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

  Manžel Pavel, deti Janka, Pavol a Marcelka s rodinami.
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Spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.
prijme do zamestnania pracovníkov 

na pozíciu kuchár/kuchárka.
Dvojzmenná prevádzka. 

Platové podmienky: základná mzda 
950€/mesiac + 20% prémie + príplatky 

za soboty, nedele a sviatky.

Kúpele Bojnice, a.s.

Bližšie informácie na t.č. 046/5116107,
e-mail:pam@kupele-bojnice.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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2
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 • kuchár/kuchárka
• čašník/servírka  

Striedanie  dlhý - krátky týždeň,
12-hodinové zmeny.

Platové  podmienky:  základná mzda
900 € + 20% prémie + príplatky za sobo�,

nedele a sviatky.

Prevádzka Kúpeľný mlyn
(areál Kúpeľov Bojnice)

Bližšie  informácie na  t.č. 046/511 61 07

e-mail: pam@kupele-bojnice.sk

Prijme do zamestnania 
pracovníkov na pozície:

ZMB, spol. s r.o.
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ZAMESTNANIEHĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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od 1. 03. do 31. 03. 20
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Konflikt na Ukrajine zameral po-
zornosť na deti a žiakov. Kiež by sa 
im venovala pozornosť častejšie a 
s rovnakou intenzitou aj pri iných 
problémoch spoločnosti. Lebo ako-
koľvek si chceme nahovoriť, že deti 
sú len deťmi a nemajú sa starať do 
sveta dospelých, vnímajú tak ako 
my, zasahuje ich dianie v štáte, 
máva ich citmi a názormi. Preto tre-
ba pri komunikácii s nimi brať na 
ohľad to, že intenzívne reflektujú 
súčasnú realitu. 

V súvislosti s vojnou dostávame 
pokyny o tom, ako s deťmi komuniko-
vať. Mnohé z nich sú užitočné a citlivé 
k osobnosti dieťa či dospievajúceho 
človeka. Pri všetkých zložitých témach 
však treba myslieť aj na to, že nie každé 
dieťa chce o zle komunikovať. Veď o voj-
ne počúvajú a čítajú denne, najmä na 
nete. Je pravdepodobné, že sa rodiča či 
učiteľa na to spýtajú. To je ideálny stav: 
dieťa chce komunikovať! Ale násilne 
im vnucovať túto tému nie je tou pra-
vou cestou, ktorú chceme dosiahnuť. 
Isto, závažné aspekty rôznych udalostí 
treba otvárať. Vtedy aspoň vystihnime 
vhodný čas na rozhovor. Aby sa teraz 
nestalo, že na každej vyučovacej hodi-
ne sa bude hovoriť o vojne. Môže to byť 
kontraproduktívne. Najlepšou cestou 
komunikácie je prirodzenosť.

Veľmi dôležité je nepodsúvať de-
ťom ideológiu alebo nenávisť pri komu-

nikácii o vojne. Sám som už zachytil 
nenávistné prejavy detí voči bežným 
Rusom. Nie je dobré ani vulgárne re-
flektovať akúkoľvek tému. V budúc-
nosti by sa mohlo stať, že všetko, čo sa 
im nepáči, budú hodnotiť vulgárne, s 
nenávisťou či ideológiou až propagan-
dou. A dobre vieme, že práve takéto vi-
denie spôsobuje konflikty, ale aj vojny. 
Obzvlášť apelujem na učiteľov, ktorí by 
mali témy spoločnosti rozoberať objek-
tívne, nezaujato a s odstupom. Úlohou 
učiteľov nie je podsúvať jedno videnie. 
To plazí odjakživa. Práve tak, ako nee-
xistuje len jeden pohľad v rámci fungo-
vania spoločnosti. 

Ťažké témy treba komunikovať ro-
zumne, pokojne a dostatočne konkrét-
ne. Treba sa pozrieť aj na príčiny a dô-
sledky konfliktov. Strašenie detí vojnou 
nie je správna cesta, no jej riziká majú 
poznať. Možno to prepojiť aj s tým, ako 
sa správať počas vojny, ako sa robie-
valo na branných cvičeniach. Všetko 
toto treba rozvíjať prirodzene, keď na 
žiakoch vidíme potrebu komunikovať.         

Aj keď sa to zdá nevhodné, neza-
búdajme na humor a veselé aktivity. 
Deti čelia veľkému útoku na psychiku, 
čo môže mať ťažké následky, keďže sú 
stále vo vývine. Aj preto potrebujú ne-
jaký ostrov pokoja, radosti a útočisko, 
čo by sme im práve my mali poskytnúť. 
Aby nehľadali svoj „ventil“ inde a inak.    

Vojna a deti, žiaci  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

ZBIERKA POTRAVÍN A MATERIÁLU V MESTE HANDLOVÁ 
– POMOC UKRAJINE 

e-mail: pomocukrajine@handlova.sk, tel. č.: +421 905 468 037 
(dostupné v pracovnom čase mestského úradu)

Miesto: telocvičňa SENIOR CENTRA HANDLOVÁ n.o., 
M. Krššákovej 1107/1, Handlová

PO / STR / PIA : 14 - 16:00 hod., SO : 9 - 12:00 hod.
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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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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     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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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,

 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Nedávno sa uskutočnilo ďalšie ro-
kovanie Krízového štábu Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Rokovania sa opätovne 
zúčastnili zástupcovia Zväzu ob-
chodu , Slovenskej aliancie moder-
ného obchodu, Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR , Sloven-
skej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory, Agrárnej komory 
Slovenska a Potravinárskej komory 
Slovenska  a konkrétnych obchod-
níkov. 

Hlavným bodom programu roko-
vania bola aktuálna situácia so záso-
bovaním potravinami na našom území 
a súčinnosť pri realizovaní humanitár-
nej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, 
ktorí hľadajú útočisko na Slovensku 
v dôsledku ozbrojeného konfliktu vo 
svojej domovine.

Agrorezort naďalej monitoruje 
zásoby strategických tovarov v ob-
chodných sieťach a ich distribučných 
skladoch v zmysle Memoranda o za-
bezpečení dostatočnej potravinovej 
zásoby v čase núdzového stavu, ktoré 
podpísali obchodníci s MPRV SR počas 
pandémie COVID-19. Obchodníci dnes 
opätovne deklarovali, že stav zásob je 
dostatočný a zásobovanie v obchodoch 
plynulé na celom území Slovenska.

V súvislosti s vyhlásením mimo-

riadnej situácie na území Slovenskej 
republiky (platí od 26. 2. 2022) MPRV SR 
poskytne pri realizovaní humanitárnej 
pomoci skladové priestory pre potravi-
nový a iný nevyhnutný tovar v rezort-
ných prevádzkach (ŠVPS a LPM Ulič), 
ktoré sú situované v blízkosti hraníc s 
Ukrajinou. Zároveň bola aktualizovaná 
kapacita lôžok, ktoré agrorezort dokáže 
poskytnúť pre potreby ubytovania voj-
nových utečencov z územia Ukrajiny. 
Momentálne ide už o vyše 700 takých-
to lôžok v organizáciách pod gesciou 
MPRV SR. Agrorezort sa podľa poky-
nov ministra Samuela Vlčana aktívne 
zúčastňuje aj rokovaní koordinačného 
štábu MV SR a je plne súčinný pri reali-
zovaní pomoci a vyplývajúcich úloh na 
zvládnutie mimoriadnej situácie.

Stav zásob potravín 
na Slovensku je dostatočný

» red

8
0
-0
0
0
8
-3

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7
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RAST CENY TEPLA V PRIEVIDZI NIE JE DRAMATICKÝ
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V inzercii, ktorú nedávno uverejnil Miroslav Žiak, poslanec NRSR, 
Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Prievidzi za SaS, 
útočí na Katarínu Macháčkovú, primátorku Prievidze. Žiaľ, nehan-
bí sa politicky zneužívať globálnu krízu, a veľmi napätú situáciu 
v energetickom sektore. Navodzuje dojem, že avizované zvýšenie 
ceny tepla v Prievidzi o 16,66 % je pre odberateľov dramatické, na 
čo chcem krátko reagovať.

Predstavenstvo spoločnosti PTH v roku 2021 veľmi citlivo reagova-
lo na trojnásobné zvyšovanie cien za teplo od nášho dodávateľa. 
Pre zmiernenie dopadu pre našich odberateľov si spoločnosť PTH 
neuplatnila v roku 2021 maximálnu cenu tepla schválenú zo strany 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ak by tak predstavenstvo 
spoločnosti neurobilo, mali by Prievidžania teplo omnoho drahšie.

Aj toto je reálny príklad toho, že zástupcovia mesta v orgánoch 
spoločnosti PTH robia v rámci svojich možností všetko pre to, aby 
cena tepla pre odberateľov bola prijateľná a udržateľná. Výsled-
kom je, že v Prievidzi je v porovnaní s inými mestami navýšenie cien 
omnoho nižšie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informoval, že 
cena tepla na rok 2022 sa pre teplárenské spoločnosti, ktoré nakú-
pili plyn s maximálnou cenou, zvýši v priemere o cca. 24,39 %. Sú 
však aj príklady miest, kde zvýšenie ceny tepla dosiahlo desiatky 
percent, napríklad v meste Poprad o 57,3 %.

Spoločnosť  PTH sa stále snaží znižovať náklady a tým optima-
lizovať cenu tepla. Napríklad zvyšovaním technickej úrovne zaria-

denia a optimalizáciou teploty obehovej vody na účel znižovania 
tepelných strát. Spoločnosť sa tiež v uplynulom roku stala vlast-
níkom tepelného privádzača do Prievidze, na ktorom boli urobené 
technické opatrenia na zníženie strát tepla, čím boli eliminované 
straty tepla z 20 % na približne 17 %. 

Veľmi nás mrzí, že práve člen strany SaS, ktorej predseda je zá-
roveň ministrom hospodárstva, takto politicky zneužíva aktuálnu 
krízovú situáciu. Je totiž vylúčené, že nie je informovaný o globál-
nych dôvodoch rastu cien energií.

Rast cien energií je celoeurópsky problém. Práve preto je dobrou 
správou pre obyvateľov, že nový zdroj tepla pre Prievidzu bude z 
veľkej časti založený na kombinácii obnoviteľných zdrojov energie.  
Pri využití banských vôd, tepelných čerpadiel, biomasy a solárneho 
ohrevu do kalkulácií nebudú vstupovať emisné povolenky, ktorých 
ceny sú na historických maximách. Zároveň bude teplo vyrábať a 
rovnako aj distribuovať spoločnosť PTH, 
čím sa tiež dosiahne úspora.

Ak vás trápi akýkoľvek problém, ne-
váhajte ma kontaktovať lubos.jelacic@
prievidza.sk. 

Som tu pre vás.
Ing. Ľuboš Jelačič,

viceprimátor Mesta Prievidza 
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza aktívne pomáha obyvateľom Ukrajiny, 
ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o preži-
tie v svojej vojnou zasiahnutej krajine. Súčasná situácia 
je bezprecedentná a bez ohľadu na geopolitické súvislos-
ti či otázky, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť, považuje-
me pomoc týmto ľuďom za základný prejav ľudskosti. Na 
východ od našich hraníc prebieha hrozná vojna, ktorá 
zasahuje konkrétne ľudské osudy!

Chceme dlhodobo pomáhať utečencom, ktorí prichádzajú z 
Ukrajiny do nášho regiónu. Preto pomáhame rôznym inicia-
tívam v našom regióne, ktoré sa rovnako snažia pomôcť a v 
spolupráci s občianskym združením BERKAT koordinujeme 
tieto aktivity v našom meste a okolí.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková deň po za-
čiatku vojny uvoľnila 10 000 € z rozpočtu na krytie prvotných 
nákladov súvisiacich s príchodom utečencov z Ukrajiny do 
nášho regiónu.

Ubytovanie pre utečencov v našom regióne
Mesto Prievidza dalo k dispozícií 10 bytov na Ciglianskej ces-
te v Prievidzi, ktoré sú dlhodobo prázdne na účel ubytovania 
utečencov z Ukrajiny. Zároveň pripravujeme v spolupráci s  
firmami, organizáciami aj jednotlivcami ďalšie ubytovacie 
kapacity v rámci nášho regiónu.
Pokiaľ môžete ponúknuť ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny, 
kontaktujte nás cez online formulár dostupný na www.
prievidza.net/ubytovanie.

Materiálna zbierka: výbava do bytov 
pre utečencov v meste Prievidza
Vyššie uvedené byty mesta Prievidza sú okamžite obývateľ-
né, sú však len čiastočne vybavené. Preto organizujeme ma-
teriálnu zbierku na zariadenie týchto bytov. Potrebný bude 
nábytok (postele, detské postieľky, skrine, stoly, stoličky 
a pod.), domáce spotrebiče a výbava do domácnosti (napr. 
paplóny, vankúše a posteľné prádlo).
Máte možnosť darovať výbavu do bytov? Kontaktujte nás 
cez  online formulár dostupný na www.prievidza.net/byty.
V prípade záujmu o darovanie oblečenia, kontaktujte 
prosíme organizáciu BerTo, ktorá poskytla svoju pomoc.

Finančná zbierka: 100% pomôže
Finančnú zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny v našom 
regióne organizuje občianske združenie BERKAT. Výnos zo 
zbierky bude v plnej výške použitý najmä na pomoc so zabez-
pečením bežného fungovania utečencov v našom regióne: 
nákup potravín, hygienických potrieb či úhradu priamych 
nákladov na ubytovanie. Samozrejme rovnocenne budeme 
pokrývať aj akútnu pomoc priamo na Ukrajinu, napríklad 
nákupom zdravotného materiálu a liekov do nemocníc.

Chcete pomôcť? Akúkoľvek finančnú 
čiastku môžete darovať:
• Na číslo účtu SK17 8330 0000 0020 0017 5774

• Prispieť môžete aj rôznymi spôsobmi platby cez darcovský 
systém Darujme.sk

Ďalšie možnosti pomôcť finančne:
• Cez výzvu na portáli Ľudia ľuďom
• 2% z vašich daní občianskemu združeniu BERKAT 
• Príspevkom na nákup liekov a zdravotníckeho materiálu, 
ktoré budú doručené priamo na Ukrajinu
• Príspevkom na pomoc rodinám ukrajinských zamestnan-
cov bojnickej nemocnice

Materiálna zbierka potravín a drobnej drogérie
Galéria Jabloň organizuje zbierku potravín a drobnej drogé-
rie na pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí sa už nachádzajú v 
Prievidzi a okolí ako aj ľuďom na Ukrajine. Doniesť nám mô-
žete toto:
• Potraviny: trvanlivé potraviny ako sú cestoviny, konzervy, 
instantné polievky a cereálie, detská výživa, balené vody, tr-
vanlivé mlieko a podobne.
• Drobná drogéria: zubné pasty a kefky, šampóny, sprcho-
vacie šampóny, papierové utierky, detské plienky a podobne.
Chcete pomôcť? Potraviny a drobnú drogériu môžete 
doniesť do Galérie Jabloň na Ul. M. Falešníka č. 6 v Prie-
vidzi. Odovzdať ich môžete na recepcii Galérie Jabloň a 
to v pracovné dni od 8:00 do 19:00 a v nedeľu, od 10:00 
do 19:00. 

Dobrovoľnícka pomoc
Pripravujeme pomoc v aktivitách s deťmi, vzdelávaní, zdra-
votnej starostlivosti či psychologickej podpore utečencom v 
našom regióne. Potrebné môže byť aj tlmočenie z ukrajinči-
ny, angličtiny či ruštiny, alebo aj „jednoduchá“ pomoc s ná-
kupmi.
Pokiaľ môžete pomôcť utečencom z Ukrajiny dobrovoľ-
nícky, kontaktujte nás cez online formulár dostupný na 
www.prievidza.net/dobrovolnici.

Ďalšie kroky
Na tejto iniciatíve spolupracuje mesto Prievidza, Galéria Jab-
loň a občianske združenie BERKAT a aktívni jednotlivci. Všet-
ky súvisiace informácie a aktuálne potreby pomoci (priebež-
ne aktualizované na www.prievidza.net/ukrajina) budeme 
komunikovať s ohľadom na vývoj situácie.

Pomoc utečencom z Ukrajiny v našom regióne

Ďakujeme za užitočné materiálne dary.



PD22-09 strana14

INTERIER Najčítanejšie regionálne noviny
14

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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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


