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PRIEVIDZSKO

Č. 18 / 6. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

17.5.2022 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 17.5.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
17.5.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 17.5.2022

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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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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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 
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MURÁRSKE MURÁRSKE 
PRÁCEPRÁCE

+ obklad/dlažba+ obklad/dlažba

0911 443 2930911 443 293

Druhá májová nedeľa patrí už 
tradične mamám, matkám, ma-
mulienkam, mamičkám. Tento 
sviatok je oslavou materstva, kto-
rý slávia ľudia po celom svete a 
zároveň je výbornou príležitosťou 
poďakovať mamičkám za všetko, 
čo pre nás robia.

Mama nás sprevádza po celý 
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod 
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri 
príchode na svet, prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke, stála pri na-
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa 
boliestok, zovrela nás v náručí, keď 
nám bolo ťažko.

Mama je slovo, ktoré sme vyslo-
vili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí 
tajomstvám života. Teší sa z našich 
úspechov, slávi naše víťazstvá a po-
drží nás, keď prekonávame ťažké ži-
votné skúšky, krízy či neúspechy.

Mama stojí pri nás, aj keď stráca-
me pevnú pôdu pod nohami a stojí 
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby 
nám pomohla nájsť opäť tú správnu 
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru-
je, keď nad nami už možno iní lámu 

palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci 
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

Nezabudnime na Deň matiek a 
nájdime si čas porozprávať sa s našou 
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať, 
alebo napísať pekný list, prípadne 
pohľadnicu, podarovať kvety či ne-
jakú milú drobnosť a vyjadriť našu 
vďaku.

Za seba by som nám, všetkým 
mamám, rada zaželala, aby sme 
na seba nemali prehnané nároky a 
nenakladali si na plecia viac, ako 
unesieme a podelili sa o povinnosti 
s ostatnými. Naše deti nás budú mi-
lovať, aj keď nebude doma vždy per-
fektne upratané, nebude na stole kaž-
dý deň teplá večera a bielizeň nebude 
v skrini uložená podľa 
šablóny. Budú nás mi-
lovať pre lásku, kto-
rú im dávame a pre 
prekrásne chvíle, 
ktoré spolu preží-
vame. Budú nás 
milovať pre našu 
jedinečnosť, pre 
to, aké sme.

Mama je len jedna

» Renáta Kopáčová, redaktorka

INZERCIA
0905 719 148
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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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (40.150 domácností)

• 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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Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti 

v areáli Autokempingu Bojnice obchodnou verejnou 

súťažou s použitím systému elektronickej aukcie.

Plné znenie a podmienky súťaže nájdete na internetovej stránke 
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

Návrh je potrebné zaslať do 18.5.2022 13
 12

2 
0

22
4

MESTO NOVÁKY 
vyhlasuje 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

 obchodnú verejnú súťaž 
na odkúpenie nehnuteľností 

– pozemku parc. reg. C-KN č. 415/3 o výmere 
1229 m2 a budovy „Krytého bazéna“ s. č. 959 na 

parcele reg. C-KN č. 415/3, k. ú. Nováky.
Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie 
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke 

www.novaky.sk.

Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky 
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 
končí dňa 20.5.2022 o 12-tej hod. 
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Technické služby, prísp.org.mesta BOJNICE 
ponúkajú na prenájom reklamné 

plochy na oplotení Plážového 

kúpaliska v Bojniciach.

Rozmer jednej reklamnej plochy 1,8 x 2,9m. 

Mesačné nájomné: 20€ bez DPH.

Informácie: tsbojnice@centrum.sk
Telefón: 0904 681 898
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Hoci figovník evokuje skôr vôňu 
diaľav, dopestovať si jeho chutné 
sladké plody môžete aj na Sloven-
sku. Darí sa mu najmä v jeho južnej 
a juhozápadnej časti.

Figovník je rozložitý ker, ktorý 
dorastá do výšky 2 až 3 metre. Nie je 
náročný na pestovanie, ale je potreb-
né, aby ste mu našli slnečné miesto, 
dobre chránené pred vetrom – ideálna 
je južná strana domu. Odmení vás za 
to chutnými plodmi, ktoré dozrievajú 
postupne od augusta až do októbra, 
takže si na nich môžete pochutnávať 
takmer tri mesiace. To, že sú plody už 
vhodné na kontumáciu zistíte vďaka 
tomu, že pôjdu ľahko odlomiť a nebude 
z nich vytekať šťava v podobe mlieka. 
Korunu figovníka môžete tvarovať, pre-
tože rastlina znáša veľmi dobre rez. V 
zimnom období je vhodné chrániť jeho 
korene pred prípadným vymrznutím, 
napríklad nástielkou z čečiny. Ak by 
omrzli konáre, ale korene zostanú ne-
poškodené, vyženú na jar zo zeme nové 
výhonky.

Náš tip: 
Jeden z najotužilejších figovníkov, 

ktorý veľmi dobre odoláva chladu a v 

našich podmienkach prináša veľkú 
úrodu je Ficus carica – odroda Brown 
Turkey. Ide o samoopelivú odrodu s 
tmavými veľkými figami, fialovo-čier-
nej farby. dorastajúcu do výšky 3 metre 
a šírky 4,5 metra.

Pozor!
Pri manipulácii s figovníkom buďte 

opatrní, pretože v celej rastline sa na-
chádza biela tekutina, pripomínajúca 
mlieko - latex, ktorý môže spôsobiť 
podráždenie pokožky tela, očí alebo 
pier.

Zasaďte si figovník

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto simon pixabay
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www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875 13
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

CARBOSORB 20tbl - proti 
hnačke + DARČEK bublifuk 
Platí od 9.5. do 14.5.2022

MAGNE B6 30tbl + DARČEK 
Vichy NEOVADIOL Night 
kompenzačný nočný krém 
15ml 
- výživový doplnok vo forme tabliet 
obsahuje horčík, suchý výťažok 
Rhodiola rosea a vitamíny B6 a B9. 
Horčík a vitamín B6 prispievajú k 
zníženiu vyčerpania a únavy a k 
správnej funkcii psychiky. Vitamín B9 
prispieva k zníženiu vyčerpania a 
únavy a k správnej funkcii psychiky, 
ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť 
voči stresu

La Roche-POSAY 
ANTHELIOS AGE 
CORRECT SPF50 
+ Darček CERAVE 
hydratačné 
mlieko 88ml
- opaľovací prípravok, 
pomáha chrániť a 
korigovať známky 
fotostarnutia 
vzniknutého v 
dosledku koždodennej 
expozície UV žiareniu

FUTURO 
lakťová 
bandáž 
COMFORT

CONTOUR PLUS 
ELITE 
- prístroj na 
sledovanie hladiny 
cukru v krvi, ľahko sa 
používa, je presný a 
na testovanie stačí 
aj malá vzorka krvi

NUTROLIN-B 20 kapsúl 
- výživový doplnok s obsahom vitamínov 
skupiny B 
a baktérií 
mliečneho 
kvasenia

AVENE Micelárna 
voda 500ml 1+1 + 
DARČEK Avene 
tónovací minerálny 
fluid SPF 50+ 40ml
- pleť citlivá a precitlivená, 
pleť intolerantná na 
chemické filtre a parfumáciu

12,35€

19,27€
25,27€

Akcia platí od 9.5. 
do 14.5.2022

12,31€

2,74€
5,48€

BIODERMA 
SENSIBIO AR 
krém 40ml 
- upokojujúci krém 
pre citlivú pleť so 
sklonom k 
začervenaniu

7,73€
15,46€

14,52€21,41€
40,87€

Akcia platí od 9.5. 
do 11.5.2022

VOLTAREN FORTE 2.32% 
gél 150g
- analgetikum vo forme gélu s 
účinkom proti bolesti až na 24h pri 
aplikácií 2x denne. Uľavuje od 
bolesti chrbta, svalov, kĺbov

16,50€

18,23€

Akcia platí od 9.5. 
do 14.5.2022
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 ro
kov 

od firmy 

MOLNÁR
“

Ako sme už informovali na strán-
kach našich novín, do platnosti 
vstúpila v uplynulých dňoch novela 
zákona o sociálnom poistení, kto-
rá prináša viaceré dôležité zmeny. 
Tentokrát sa podrobnejšie venuje-
me ďalším z nich.

Zmeny pri úhrade 
a vyplácaní dávok

Novela sociálneho poistenia upra-
vuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na 
vznik nároku na materské, dôchodko-
vé dávky a dávku v nezamestnanosti. 
Po novom sa už nebudú zamestnanco-
vi započítavať obdobia, v ktorých ne-
mal vymeriavací základ. Pri posúdení 
nároku na dávku bude rozhodujúci 
reálny príjem, a teda to, či takýto za-
mestnanec má vymeriavací základ z 
ktorého sa platilo poistné.

Súčasťou úpravy sú aj zmeny pou-
kazovania (vyplácania) dávok. Krátko-
dobé dávky sociálneho poistenia (ne-
mocenské dávky, krátkodobé úrazové 
dávky, dávku garančného poistenia a 
dávku v nezamestnanosti) bude možné 
vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v 
pobočke zahraničnej banky ako je účet 
prijímateľa, alebo jeho manžela/man-
želky. Každý žiadateľ si tak bude môcť 
určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho 
zapísať do žiadosti, pričom nebude po-
trebný súhlas majiteľa takéhoto účtu.

Zosúladenie 
československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získa-
li pred 1. januárom 1993 tzv. českosloven-
ské obdobie dôchodkového poistenia, za 
ktoré mali získať dôchodok z Českej re-
publiky. V praxi však vznikali prípady, 
kedy nárok na dôchodok takémuto po-
istencovi v Českej republike nevznikol 
(vzhľadom na prísnejšie podmienky ná-
roku ako v Slovenskej republike). Takýto 
poistenec teda dostával iba čiastkový 
dôchodok od Slovenskej republiky. Na 
základe novej právnej úpravy sa až do 
vzniku nároku na dôchodok z Českej 
republiky bude výška dôchodku zo Slo-
venskej republiky vypočítavať aj z čes-
koslovenského obdobia dôchodkového 
poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok 
na dôchodok z Českej republiky. Práv-
na úprava sa bude týkať poberateľov 
starobných, predčasných starobných aj 
invalidných dôchodkov.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto martaposemuckel pixabay
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auto-moto/predaj 1
» Opel Meriva 11/2015, 1,4ben-
zin, 74kw(101PS), 5st manual, 
59tis km, nova STK/EK, nové 
pneu, cena 8.800€, T: 0903 
243 883

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, 
Babetta, Stadion, Pionier, Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, T: 
0949 371 361
» Kúpim veterány: autá, mo-
torky, traktory, stabiláky, T: 
0944 212 081
» Čz Jawa odkúpim motocyk-
el, diely – seriózna dohoda, T: 
0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim garáž v Prievidzi do 
7.000€, T: 0908 281 585
» Kúpim ornú pôdu, TTP, lúky, 
pasienky. Farma 0918 092 763

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Dáme do dlhodobého pre-
nájmu záhradu v Bojniciach. 
Šírka 15m dĺžka 20m s ovocný-
mi stromami, s predpokladom 
sadenia zeleniny, skleníkom 
3mx8m s prívodom vody a 
elektriny. Len pre serióznych 
záujemcov. Kontakt 0915 475 
380

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. T: 
0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxafón. T: 0915 876 
860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie srnčie 
parohy a trofeje 0904 134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie 0907 277 
466
» 68r. s domom hľadá partner-
ku SMS 0910 706 265

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

13
 1
2
2
 0
0
19

kobercov a gaučov 
TEL./SMS

0903 653 6600903 653 660

HĹBKOVÉ
ČISTENIEHĹBKOVÉ
ČISTENIE
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 38€/prm       TVRDÉ 48€/prm
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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NA VAŠEJ STRANE
BRAŇO GIGAC
PRIEVIDZSKÝ POSLANEC
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti

Pod južnými svahmi Západných Tatier 
stojí Múzeum liptovskej dediny Pribyli-
na dokumentujúce ľudovú architektú-
ru Liptova. Obdivovať tam môžete go-
ticko-renesančný kaštieľ, jednotriednu 
školu s bytom učiteľa či expozíciu do-
bových úľov. V areáli pribudol aj nový 
náučný chodník s oddychovou zónou. 
Množstvo interaktívnych prvkov a za-
ujímavých informácií o prírode poteší 
najmä detského návštevníka.

Múzeum liptovskej dediny v Priby-
line sa začalo stavať v súvislosti so za-
plavením rozsiahleho územia na západ 
od Liptovského Mikuláša, pri výstavbe 
vodného diela Liptovská Mara. Z jede-
nástich zatopených obcí sem preniesli 
najvýznamnejšie kultúrne pamiatky, kto-
ré dnes tvoria základ expozície múzea. 
Pôvodné stavby boli rozobrané na mieste 
vzniku a ich vzácne časti potom previezli 
a osadili do presných kópií pôvodných ob-
jektov. Vzniklo tak najmladšie múzeum v 
prírode na Slovensku. Okrem drevených 
obytných a hospodárskych stavieb, re-
prezentujúcich typické znaky ľudového 
staviteľstva roľníckych a remeselníckych 
vrstiev, sú tam aj dva vzácne stredoveké 
kamenné objekty.

Kultúrne pamiatky 
zo zatopených obcí

K najväčším klenotom svetskej a sak-
rálnej ľudovej architektúry, ktoré môžete 
na mieste navštíviť, patria goticko-rene-

sančný kaštieľ z Parížoviec a ranogotický 
Kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. 
Kaštieľ patrí k najstarším zemianskym 
stavbám Liptova a pri jeho prehliadke 
zaujmú viaceré architektonické detaily a 
neskorogotické nástenné maľby. Kostol 
je oveľa starší, jeho základy sú románske 
a pochádzajú pravdepodobne z 12. storo-
čia. Bol prestavaný v druhej polovici 13. 
storočia, neskôr ho rozšírili a v 17. storočí 
pristavili vežu. Zaujímavým objektom je 
aj jednotriedna škola s bytom učiteľa z Va-
laskej Dubovej a expozícia dobových úľov 
v ovocnom sade pri škole. V hornej časti 
areálu múzea sa nachádza statická expo-
zícia historickej Považskej lesnej železni-
ce, ktorá približuje technickú pamiatku 
bývalej Považskej lesnej železničky. Tá 
od začiatku 20. storočia spájala Liptovský 
Hrádok s dolinami Čierneho Váhu a slúži-
la na dopravu dreva, aj na prepravu osôb, 
predovšetkým lesných robotníkov. Počas 
hlavnej turistickej sezóny môžu vo vybra-
né dni záujemcovia podniknúť aj jazdu 
historickým vláčikom.

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

» ren

Zdroj informácií a foto Visit Liptov, Visitliptov.sk

Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera PD 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
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AKCIOVÁ ponuka na tepelné čerpadlá

Bližšie informácie získate na predajni INSTA – PL, s.r.o. , Inžinierska 2, Prievidza, tel.č. 0911 600 322, www.insta.sk

Zabezpečíme vám komplet služby od návrhu až po 
realizáciu
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ZÁHRADNÍCKE 
PRÁCE, 

OREZ DREVÍN.
TEL./SMS

0903 653 660
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16Z+Z home s.r.o., Prievidza

tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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Ján Cibula

„Nikdy nestratíme toho, 
koho nosíme vo svojom srdci.“

Dňa 2.5.2022 sme si pripomenuli 

1. smutné výročie, čo ma opustil 

môj milovaný manžel

z Bojníc.  

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  S úctou a láskou spomína manželka Zuzka s rodinou. 
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Pavol Gordan. 

Každý deň v našich životoch 

chýba náš manžel, ocko, švagor, 

ujo, sused a známy

Dňa 5.5.2022 to už bolo dlhých deväť rokov, čo z našich životov odišiel.

  Stále s láskou spomína manželka Anka, syn Pavol s priateľkou Sonkou a dcéra Beáta.
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Imrich Krajčovič

„Keď na jar kvety rozkvitali a tebe sa chcelo žiť, 
Pán Boh si ťa povolal a ty si musel ísť. 

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len bránu spomienok si nechal otvorenú dokorán.“

Dňa 6.5.2022 uplynie 5. rok, 

čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedo

z Prievidze - Hradca.  

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne.

  Za tichú spomienku ďakuje manželka a dcéry s rodinami. 
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Dňa 3.4. uplynuli 2 roky, čo náhle odišiel

z Prievidze.

Venujte im s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a vďačnosťou spomínajú otec a manžel Blažej 
a sestra a dcéra Martina s rodinou

Mária Luptáková

 Stanislav Lupták

a 19.5. si pripomenieme 4 roky bez Teba, 
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Zvykne sa hovoriť „soľ nad zlato“. 
Pravdou však je, že soľ dokáže byť 
dobrý „sluha“ ale aj zlý „pán“. Ak to 
s jej konzumáciou preháňame, ko-
ledujeme si o zdravotné problémy. 
A tak aj v tomto prípade platí staré 
- známe „menej je niekedy viac“.

Ak dodržíme odporúčané množ-
stvo, tak soľ nášmu telu prospieva. 
Väčšina ľudí však podľa správ od od-
borníkov konzumuje priveľa soli - v 
priemere ide o 9 až 12 gramov denne, čo 
je v prípade dospelých približne dvoj-
násobok odporúčaného maximálneho 
denného príjmu. Nadmerný príjem soli 
však predstavuje viaceré zdravotné ri-
ziká, okrem iného zvyšuje krvný tlak, 
zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ocho-
rení a nadmerne zaťažuje naše obličky.

Zlepšite svoje zdravie
Svetová zdravotnícka organizácia 

odhaduje, že ak by sa celosvetová 
spotreba soli znížila na odporúčanú 
úroveň, mohlo by sa tým predísť až 2,5 
miliónom úmrtí ročne.„Zníženie príj-
mu soli je pritom jedným z najefektív-
nejších krokov, ktorými sa dajú zlepšiť 
zdravotné vyhliadky jednotlivcov a aj 
celej populácie,“ píšu odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR na soci-
álnej sieti.

„Obsah soli dokážete postupne a 
účinne znižovať pomocou niekoľkých 
relatívne jednoduchých krokov,“ radia 

verejní zdravotníci. Prinášame ich od-
porúčania:
- uprednostňujte varenie čerstvých su-
rovín s nízkym obsahom soli
- skontrolujte obsah soli na etiketách 
potravín a polotovarov, ktoré zvyknete 
kupovať
- na ochutenie jedál uprednostnite by-
linky, koreniny, ocot, citrónovú šťavu, 
paradajky, cibuľu či cesnak
- namiesto sterilizovanej zeleniny v sla-
nom náleve použite čerstvú alebo mra-
zenú – ak sa aj tak rozhodnete použiť 
sterilizovanú zeleninu, aspoň ju pred 
použitím opláchnite od zvyškového 
nálevu

Náš tip:
Skúste si spočítať, koľko soli denne 

zjete bez toho, aby ste siahli po soľnič-
ke - skrytá forma soli tvorí podľa zistení 
odborníkov obvykle 75 až 85% denné-
ho príjmu.

Menej soli pre naše zdravie

» ren
Ilustračné foto. zdroj mkupiec7 pixabay



PD22-18 strana 7

SLUŽBY, ZAMESTNANIEPRIEVIDZSKO
7

13
 1
2
2
 0
2
0
6
-1

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

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

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Náborový príspevok 500€ pri zotrvaní v pracovnom pomere jeden rok
• Nástupná tarifná mzda od 880€
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí
• Stravné lístky v hodnote 4,50€ (doplatky zo sociálneho fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy
• Po zastabilizovaní možnosť čerpania bezúročnej pôžičky 
     zo sociálneho fondu

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk alebo 
na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 

Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová, 0902 487 046 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič
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HRC Slovakia, s.r.o. je personálno - poradenská spoločnosť 
asistujúca zahraničným investorom i domácim firmám pri výbere 
kvalifikovanej pracovnej sily.

Pozícia: Špecialista outbound logistiky                    Miesto výkonu práce: Nováky
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, spoločnosť SLOVECA, Sasol Slovakia. Sasol je 

celosvetová chemická a energetická spoločnosť pôsobiaca v 30 krajinách. 

Náplň práce:
- príprava, plánovanie a realizácie expedície hotových produktov z výroby
- preprava je realizovaná do krajín v rámci EÚ, aj mimo EÚ
- komunikácia s dopravcami
- administratívne činnosti spojené s logistickým procesom- dodacie listy, CMR, certifikáty...

Požiadavky:
- vzdelanie: stredoškolské s maturitou/vysokoškolské
- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni- mierne pokročilý (B1)
- prax 3 roky v oblasti logistiky
- pro-zákaznícka orientácia, schopnosť samostatne riešiť problémy

Termín nástupu: dohodou  Platové podmienky: 1000-1250 €/mesiac + ročná odmena

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám Váš životopis v slovenskom 
a anglickom jazyku na e-mailovú adresu hrc@hrconsulting.sk. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na čísle 0948/447 228 alebo 02/62 80 10 77.

PRACOVNÁ PONUKA

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks

7

ZAMESTNANIE
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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  12. 5.
Lehota p. Vtáčnikom  12. 5.
Lazany 12. 5.
Kľačno, pri cintoríne 12. 5.

Predaj 13 a 18 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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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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drogerkovo.sk
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+ kľučka 

od 10€/ks

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
, ´

´

• Laminátové podlahy • Vinylové podlahy 
• Koberce • Záclony • Závesy • Tapety

7,99€ 4,79€

7,99€
kus

12,99€

145€

210€

Laminátové 
podlahy

Metrážne
koberce

Kusové
koberce PVC

Interiérové
dvere - set 
vr. zárubne

Sofia bezpečnostné
dvere komplet 
= dvere + zárubňa + kľučka

Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

Kuchynské

linky a

vstavané 

skrine

na mieru.

489€
+ montáž od 169€

DIEGO
špecialista
na dvere
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Milí Prievidžania, prihováram sa vám opäť s dobrými správa-
mi. Občianske združenie Mladý ochranár každý rok organizuje 
brigádu na čistenie mestského parku. Spoločne s mojou posla-
neckou kolegyňou Natáliou Svítkovou, Kvetoslavou Ďurčovou, 
pedagogičkou Ivanou Pandurovič a mladým angažovaným 

človekom zo sídliska Kopanice Radovanom Hubom, sme boli 
podporiť skvelý tím dobrovoľníkov. Opäť je naše sídlisko Píly o 
niečo krajšie. Veľmi sa teším, keď vieme spolupracovať a po-
môcť nášmu mestu v rôznych častiach.

Do jarného upratovania sa zapojili napriek zlému počasiu aj 
obyvatelia mestskej časti Hradec. Spoločne sme sa posledný 
aprílový víkend stretli aj na tradičnej súťaži vo varení gulášu a 
stavaní mája.

Veľmi sa teším, že po uvoľnení opatrení prievidzské ná-
mestie ožíva podujatiami. Okrem už tradičného stavania mája 
v podaní Vtáčničiarov, predvečer Medzinárodného dňa jazzu 
patril piatok 29. apríla 2022 na prievidzskom Námestí slobo-
dy XII. ročníku festivalu FÚZIE. Bol to naozaj skvelý hudobný 

zážitok, aj vďaka našej ZUŠ a špeciálne dramaturgom Lucii 
Bakaiovej, Erikovi Kadlíčkovi, ale aj obľúbenému pedagógovi 

a skvelému hudobníkovi Petrovi Krškovi.
Dobrou správou na záver je, že vo všetkých deviatich ma-

terských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prie-
vidza sa inštalovali nové hracie prvky na exteriérových ihris-
kách. Celkovo pribudne 51 hracích prvkov v objeme 49 315 eur. 
Ďalšou investíciou do materských škôl je nákup deviatich vzde-
lávacích lavičkostolov v cene 11 880 eur. Lavičkostoly sú doplne-
né o informácie, ktoré u detí prehĺbia 
kreatívne a environmentálne cítenie.

Ak vás trápi akýkoľvek problém, 
neváhajte ma kontaktovať lubos.je-
lacic@prievidza.sk 

Som tu pre vás.
Ing. Ľuboš Jelačič,

viceprimátor Mesta Prievidza

Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Detské ihriská v areáloch jednotlivých materských škôl 
sú postupne dopĺňané o hracie prvky a zariadenia.

Vo všetkých deviatich materských školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza sa v týchto dňoch finalizujú prá-
ce spojené s montážou a inštaláciou nových exteriérových 
prvkov a zariadení na exteriérových ihriskách. Celkovo pri-
budne 51 hracích prvkov v objeme 49 315 eur. Na školské dvo-
ry postupne pribudlo:

 17 nových pružinových hojdačiek
 10 balančných húpacích mostíkov
 11 konštrukcií so šmýkačkou
 6  drevených domčekov 
 pieskovisko so zatienením
 drevený vláčik
 hrazda aj tabule s drevenými pomôckami ktoré slúžia na 
precvičenie stability. 

Ďalšou investíciou do materských škôl je nákup deviatich 
vzdelávacích lavičkostolov v cene 11 880 eur. Lavičkostoly sú 
doplnené o informácie, ktoré u detí prehĺbia kreatívne a envi-
ronmentálne cítenie. 

Nové exteriérové prvky boli zakúpené z príspevku na vzdelá-
vanie a výchovu detí, ktorý poskytuje Ministerstvo školstva 
SR. 

Do materských škôlok v Prievidzi pridali 51 hracích prvkov

Mobilného turistického sprievodcu vo forme aplikácie 
pre smartfóny a tablety mesto Prievidza na jar aktualizo-
valo. Novinky pozostávajú predovšetkým v doplnení no-
vých informácií o atrakciách a zaujímavostiach v meste a 
jeho okolí.

Nová turistická sezóna začne v Prievidzi s aktualizovaným 
mobilným turistickým sprievodcom mesta Prievidza. V rámci 
mobilnej aplikácie boli zaktualizované informácie a prida-
né užívateľsky dôležité novinky. Pribudli informácie o Zlatej 
prievidzskej ceste, nových atrakciách, športoviskách, worko-
utových ihriskách. Užívateľ v aplikácii nájde aktualizované 
cyklotrasy a spôsoby dopravy v meste. Súčasťou noviniek je 
aj Múzeum Jabloň a Galéria Imricha Vysočana.

Prievidza nie sú len historické pamiatky
Turistická aplikácia je užívateľsky zameraná na rôzne ob-
lasti prostredníctvom ktorých môže návštevník spoznávať a 
vychutnávať Prievidzu. Ide predovšetkým o gastronomické 
body ako bistrá, street foody, virtuálnu kaviareň a samozrej-
mosťou sú možnosti ubytovacích zariadení. Sekcia Atrakcie 
a zaujímavosti bola doplnená o aktuálne užívateľsky žiadaný 
obsah, ktorý je zameraný na trendové informácie o úniko-
vých hrách. V poslednom období začali svoju činnosť viaceré 
adrenalínové hry. Kompletná aktualizácia stála 1 000 eur a 
bola financovaná zo štátnej dotácie z Ministerstva dopravy a 
výstavby SR.

O aplikácii
Aplikácia vznikla v roku 2017 v spolupráci OOCR RHNB, mes-
ta Prievidza a TIK Prievidza, n.o. s finančnou pomocou Minis-

terstva dopravy a výstavby SR, v roku 2018 získala ocenenie 
za NAJ inováciu v cestovnom ruchu na veľtrhu cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Súčasťou aplikácie je i prehliadkový okruh Zlatá prievidzská 
cesta so zastaveniami pri pamätihodnostiach a významných 
objektoch v rámci mesta, ktorý je používateľom aplikácie prí-
stupný v písanej i audio podobe v slovenskom a anglickom 
jazyku. Aplikáciu je možné stiahnuť a nainštalovať si do za-
riadení na platformách iOS aj Android. 

Aktualizovali mobilnú aplikáciu mesta Prievidza pre turistov
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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
2
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0
0
2


