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www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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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 
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA
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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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Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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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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Vojna na Ukrajine sa dotkne 
aj nášho regiónu 

Nebudem polemizovať o príčinách vojny. Vojna je vždy len vojna. Je 
to zlo. Argumentáciu ľudí, ktorí ospravedlňujú vojnu pri hľadaní jej 
príčin, považujem za obludný cynizmus.

My ako susedia krajiny, v ktorej vojna prebieha, sa musíme postaviť 
čelom k realite, ktorá nás v najbližších dňoch môže stretnúť. I v na-
šom regióne môžeme prispieť k zmierneniu jej dopadov. Ako? Pomôcť 
ľuďom, ktorí sú obeťou vojny. Ide hlavne o bezbranné ženy a deti. Po-
môžme im.
 
Mesto Prievidza pomáha:
Mesto vyčlenilo sumu 10 tisíc eur na humanitárnu pomoc a ponúka 
ubytovacie kapacity pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou zo svojich do-
movov. V spolupráci s organizáciou Berkat a Galériou Jabloň sú organi-
zované materiálne zbierky a zbierka finančných darov.
 
Trenčiansky kraj:
Verím, že aj náš samosprávny kraj využije všetky svoje rozsiahle kapa-
city a bude nápomocný. Takto pred rokom sme ako krajskí poslanci od-
súhlasili partnerstvo medzi TSK a regiónom Černihiv, ktorý sa nachá-
dza na severe Ukrajiny. Aj uvedené partnerstvo zaväzuje Trenčiansky 
kraj neostať ľahostajným. Preto som požiadal župana, aby kraj vyčle-
nil všetky dostupné kapacity na ubytovanie pre ženy a deti, ktoré zo 
svojich domovov utekajú pred vojnou. Jedným z mojich návrhov je in-
ternát Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka. Lekári z 
Ukrajiny pomáhajú zdravotníctvu v na-
šom regióne. Teraz nastal čas, aby sme 
aj my pomohli ťažko skúšanej Ukrajine.

Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO

-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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V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.), T: 0907 687 634

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Vezmem do prenájmu 3-4 
izb. byt. 2 osoby, T: 0907 
481 136

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Prenajmem garáž na ulici 
Gorkého, T: 0907 255 284

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Kúpim jelenie parožie, T: 
0907 456 243
» Kúpim býčka alebo jalo-
vicu na ďalší chov, T: 0915 
418 014 
» Kúpim jelenie danielie 
srnčie parohy a trofeje, T: 
0904 134 080
» Predám seno voľné, T: 
046/5456578

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0940 642 703 

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 operátorov O2 a 4ka.
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7Rekonštrukcie bytových jadier 

už od 4.000€ 0910 290 485 
mdmixstav@gmail.com

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

13
 1
2
2
 0
0
2
1

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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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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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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CHCETE ochranu pred BANKAMI,

 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

WALMARK GINKOPRIM MAX table� 60+30 
navyše + DARČEK TERMOHRNČEK  
-  podpora výkonu mozgu 
a pamäti, výživový doplnok 
obsahuje 3 aktívne látky: 
ginko biloba extrakt 
(štandardizované na 
24% flavonoidových 
glykozidov, 6% terpénových 
laktónov), DMAE 
(dime�laminometanol), 
magnézium

IQ MAG 2+1 
ZADARMO 
40+20 
šumivých 
tabliet
- 375 mg Horčíka + 
Vitamín B6, stres, 
únava vyčerpanie

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

MIGRALGIN 20tbl 
- liek sa používa proti bolesti (analgetikum), na zníženie 
horúčky a proti zápalu (naesteroidné antiflogistikum/analge-
tikum). Obsahuje 3 liečivá paracetamol na zmiernenie bolesti 
a zníženie horúčky; kyselina 
ace�lsalicylová zmierňuje 
bolesť, znižuje horúčku 
a má protizápalové účinky;
kofeín zmierňuje príznaky 
únavy a podporuje 
duševnú motiváciu 
a výkon, taktiež zrýchľuje 
účinok paracetamolu 
a kyseliny ace�lsalicylo-
vej, ako i posilňuje ich 
účinky

SÉDATIF PC 60tbl + DARČEK 
VICHY LIFTACTIV SUPREME 
denný krém na normálnu 
a zmiešanú pleť 15ml
- homeopatický liek, 
tradične používaný 
pri úzkostných 
stavoch, precitlive-
nosti, podráždenosti 
a poruchám spánku

Nové modely zdravotnej obuvi 
aj www.lekarenstm.sk

CELIMED 
CLASSIC TC-01 
Gallium Inside 
- sklenený lekársky 
teplomer

Podložka 
prstov 2 kusy
- mäkký materiál, 
rozťahuje prs�

16,25€
3,12€

3,90€

7,05€

0,75€

4,02€

8,22€

PROSTENAL NIGHT 70+20 
tabliet navyše + DARČeK 
krokomer 
- výživový doplnok, zdravá prostata, menej 
vstávania v noci, prirodzene kvalitný 
spánok

19,26€

BIODERMA 
ATODERM 
sprchový olej 1L 
- vysoko vyživujúci 
upokojujúci sprchový 
olej pre suchú a 
podráždenú pokožku

11,14€
15,14€
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S hrôzou sledujeme vojnu na Ukraji-
ne. Celé generácie sme nepoznali ne-
zmyselné zabíjanie a ničenie. Teraz 
ich máme v tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažíva-
jú naši ukrajinskí susedia. Preto sme mu-
seli hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen vy-
davateľom najčítanejšieho týždenníka s 
najväčšou sieťou regionálnych novín, ale 
sme aj vydavateľom s najväčším počtom 
klientov. Preto sme sa inšpirovali príslo-
vím „babka k babce...“ a poprosili sme na-
šich inzerentov, aby spolu s nami prispeli 
obetiam ukrajinského konfliktu. Symbo-
lickou sumou 1 euro z každej faktúry. Ku 
každému takto získanému euru pridáme 
druhé euro my – vzdáme sa časti našich 
tržieb. A keďže každý týždeň je tých fak-
túr viac ako tisíc, máme potenciál dať do-
kopy s našimi klientmi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými 
od nás poputujú na účet ukrajinského 

Červeného kríža. Ten pomáha ľuďom 
v núdzi aj priamo v epicentre bojov, 
uprostred toho najväčšieho pekla, aké 
momentálne v Európe jestvuje. Ak sa 
však v budúcnosti vyskytne urgentnejší 
spôsob ako pomôcť obetiam vojny, bu-
deme pomáhať aj inde. Vždy len huma-
nitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé 
firmy z nášho regiónu: AUTO-SPEED, s. r. 
o., INEX Decor, s.r.o., Ing. Ivan Grolmus 
- AUTOŠKOLA TURBO, JaTiF, spol. s r.o., 
LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Q - ZETT, 
spol. s r.o. a Škola v prírode Kľačno s.r.o..

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dú-
fame, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľudí 
vo svojom okolí. Ak budeme držať spolu, 
dokážeme veľké veci a ani tie najsilnejšie 
a najbezohľadnejšie veľmoci nás nezlo-
mia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje 
ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a po-
máhajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti
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pani Anny Bandíkovej,

„Neplačte že som odišla, ten pokoj mi prajte, 
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“

 Dňa 9.3.2022 sme si pripomenuli 

5. výročie úmrtia

ktorá nás opustila vo veku nedožitých 67 rokov. 

Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami. 

   Smútiaca rodina. 
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Baltazár Kováč.

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, 
musel si zomrieť, aj keď si tak veľmi chcel žiť.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 
nič už nie je také, aké 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.“

Dňa 9. marca 2022 sme si pripomenuli 

1. smutný rok, kedy nás navždy 

opustil milovaný

  S láskou a vďakou spomínajú manželka a deti s rodinami. 
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pán Martin Sochor. 

Dňa 13.3.2022 by sa dožil 

75. narodenín manžel, 

otec a starký

S láskou si na teba deň, čo deň spomíname. Navždy zostaneš v našich srdciach. 

  Za spomienku ďakuje manželka Katka.
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Slovenský skauting obnovil iniciatívu 
Skautská služba, aby mohol pomáhať 
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľní-
kov posiela aj do terénu. Zameriavajú 
sa na program pre ukrajinské deti v 
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež 
s koordináciou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach.

Slovenský skauting zaktivizoval 
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská 
služba. Tá organizuje a usmerňuje dob-
rovoľnícke aktivity skautov a skautiek 
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, 
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu 
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a 
podporiť už vymyslené a fungujúce akti-
vity. V tejto súvislosti Slovenský skauting 
nadviazal spoluprácu s organizáciami 
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro-
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia 
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov 
posielajú do terénu pomáhať s koordiná-
ciou na slovensko-ukrajinských hrani-
ciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši 
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných 
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v 
táboroch v Humennom a vo Vranove nad 
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej 
úrovni pomáhajú nižšie organizačné 
zložky v mestách a obciach naprieč celým 
Slovenskom s triedením materiálnych 
zbierok a ich logistikou, poskytovaním 
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny 

v skautských priestoroch klubovní, chát 
a podobne. Východoslovenská skautská 
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinský-
mi skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril 

vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia 
Slovenského skautingu na východnom 
Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak 
môcť bližšie monitorovať situáciu na hra-
ničných priechodoch a v táboroch a pruž-
ne reagovať na danú situáciu a potreby 
dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších 
mládežníckych organizácií na Slovensku 
sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z ob-
lasti výchovy a programu pre deti a mlá-
dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským 
deťom v núdzových táboroch. Tvoríme 
jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto 
deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok 
na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ pre-
zradila Lucia Tóthová.

Dobrovoľník Vyšné Nemecké. 
autor foto Richard Dvorský

Skauti sú pripravení 
pomáhať Ukrajine

» ren
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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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0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

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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stred. odborné + VZV. 0905 320 569 

HĽADÁME OBSLUHU LASERA
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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

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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 • 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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Úložný priestor
Spanie š138x198cm

polohovateľné opierky 4ks
roh na sedenie

Madlo 37cm 
+ taburetky

M37/TAB/-3BF195

PO-3/-R100/PLYT/

PO-1/-2BU132/PO-2

MOD1/PO-1/-M26

ROZMER:    335/320/160cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

Úložný priestor
Úložný priestor

polohovateľné opierky 3ks

zľava
-10%

s inzerátom LÁTKA - B - 2.168€ - 10% zľava = 1.951,20 €
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 10% zľava = 2.838,60 €

+ darček-taburet+okrasné vankúše ZDARMA      
Akcia platí do 31.3.2022 s inzerátom
VYUŽITE NÁKUP V STARÝCH CENÁCH! 

ZÁRUKA

5
ROKOV
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 20
22

Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk



PD22-10 strana 11

ZDRAVIE PRIEVIDZSKO
11

4
6

1
2

2
0

0
4

7
 



PD22-10 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

13
 1
2
2
 0
0
0
3

Milí Prievidžania,
Prievidza pomáha je názov iniciatívy, na ktorej spolupracuje 

mesto Prievidza, Galéria Jabloň, občianske združenie BERKAT, ukra-
jinská komunita a aktívni občania v Prievidzi a okolí. Spoločne s 
poslankyňami Kvetkou Ďurčovou a Vierkou Dušičkovou a vďaka ini-
ciatíve BerTo sa podarilo vyzbierať viacero užitočných vecí. Primárne 
slúžia na vybavenie bytov, ktoré budú slúžiť ako dočasný domov 

pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Ak chcete vidieť čo sa už podarilo 
a pomôcť aj vy, možnosti nájdete na www.prievidzapomaha.sk.

Dobrou správou v našom meste je, že počas jarných prázdnin sa 
v prievidzských školách realizuje viacero investícií. ZŠ Rastislavova 
pripravuje vo svojich priestoroch počas marca v pavilóne E výmenu 
starých drevených okien za plastové. Investícia je plánovaná vo 

výške 18 000 eur a budú hradené z časti z vlastných zdrojov školy 
a časti z normatívnych finančných prostriedkov. Ďalšou investíciou 

v ZŠ Rastislavova je výmena pôvodných svietidiel za nízkoenerge-
tické v šiestich triedach. Nové okná pribudnú aj v ZŠ, Ul. S. Chalupku 
v chodbových priestoroch školy. Investícia je naplánovaná vo výš-
ke 5 000 eur. V ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského dokončili renováciu pa-
lubovky v malej telocvični, na čo bolo 
preinvestovaných 5000 eur. .

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 vyhlásilo výzvu na predkladanie ceno-
vých ponúk na vybudovanie spevnených plôch na par-
kovanie v meste Prievidza. Prístupová komunikácia a 
niekoľko nových parkovacích miest zmení dopravu vo 
vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa. Stavebné 
práce by mali byť ukončené ešte v tomto roku. 

Vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa dôjde k 
dobudovaniu dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepše-
nia parkovania vozidiel. Stavebné práce budú pozostá-
vať z vybudovania spevnenej plochy z betónovej ekolo-
gickej zámkovej dlažby, ktorá bude slúžiť na parkovanie 
vozidiel. 

Podľa projektovej dokumentácie dôjde k rozšíreniu exis-
tujúcej prístupovej komunikácie. Predpokladaná hod-
nota zákazky je naplánovaná na sumu 16 368,58 € bez 
DPH. Začatie stavebných práce závisí od ukončenia vý-
zvy na predkladanie cenových ponúk. Práce by mali byť 
ukončené ešte v tomto roku. 

Sídlisko Kopanice: Zlepšia možnosti parkovania vnútrobloku

Poslanci Mestské zastupiteľstva v Prievidzi schvá-
lili predloženie žiadosti o získanie mimorozpoč-
tových zdrojov z eurofondov na projekt „Revita-
lizácia vnútrobloku na ul. M. Mišíka v Prievidzi“.

Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach. Projekt 
revitalizácie vnútrobloku na Ulici M. Mišíka rieši na-
príklad nové sadové úpravy, návrh dažďovej záhrady 
ktorá bude zabezpečovať zber dažďovej vody z pri-
ľahlých spevnených plôch, rekonštrukciu súčasného 
multifunkčného ihriska ako aj vybudovaniu nového 
detského ihriska, ktoré bude obsahovať hracie prvky 
pre deti so zdravotným znevýhodnením. Vnútroblok 
bude doplnený o nové verejné osvetlenie nový mobi-
liár ako sú lavičky a odpadkové koše. V prípade reali-
zácie budú tiež existujúce stolnotenisové stoly.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 551 070,25 €
Požadovaná výška nenávratného finančného prí-
spevku: 523 516,74 €
Kofinancovanie mestom Prievidza: 5% - 27 553,51 €

Pripravujú revitalizáciu vnútrobloku na Ulici M. Mišíka 

Po rekonštrukcií vnútrobloku na Ul. M. Mišíka môže vzniknúť 
detské ihrisko, ktoré bude obsahovať hracie prvky pre deti so 
zdravotným znevýhodnením. 

Vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa bude realizovaná 
úprava dopravnej infraštruktúry.
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

SLUŽBY
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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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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