
PD22-21 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 150 domácností 

PRIEVIDZSKO

Č. 21 / 27. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

13
 1
2
2
 0
0
2
2

ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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Z+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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INZERCIA
0905 719 148

„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka



PD22-21 strana 2

 TÉMA TÝŽDŇA / REALITY, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

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)
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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 ...

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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Hľadáme ľudí, ktorí vedia, že myseľ 
je hmotná s účinkom 
na svet.

0918 490 828
sohnesohne1@yahoo.com 13
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

• MÄKKÉ • TVRDÉ • krátenie od 20 cm 
info o cene telefonicky
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami

13
 1
2
2
 0
15
2

7
5
-2
1

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  8. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  8. 6.
Lazany 8. 6.
Kľačno, pri cintoríne 8. 6.

Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

7
9
-2
1
4

29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti

Otázku ako ochrániť úrodu pred škod-
cami bez použitia chemikálií rieši 
pravdepodobne z času na čas každý 
záhradkár a úloha to nie je vôbec 
jednoduchá. Prinášame zopár tipov, 
vďaka ktorým by sa ju mohlo podariť 
zvládnuť ľahšie.

Z roka na rok pribúda záhradkárov, 
ktorí nechcú vo svojich záhradách použí-
vať rôzne chemické postreky či prípravky. 
Našťastie jestvujú spôsoby, ako sa zbaviť 
neželaných hostí v našich záhradách aj 
bez zbytočných chemikálií. Zväčša to 
však dá viac námahy a spravidla to vyža-
duje tiež väčšiu dávku trpezlivosti. Príro-
da sa nám však za to poďakuje, o našom 
zdraví ani nehovoriac.

Využite silu rastlín - Na zeleninové 
hriadky vysaďte nechtík lekársky a ak-
samietnicu, dezinfikujú pôdu a chránia 
rastliny pred škodcami. Aksamietnica 
pôsobí proti háďatkám, nitkovitým červí-
kom v pôde a tiež proti molici. Odstráni 
aj plesne a hnilobu z pôdy. K rajčiakom 
a jahodám sa hodí pažítka, kôpor zasa 
k uhorkám či šalátom. Fazuľu a cibuľu 
ochráni saturejka, kapustu zasa levan-
duľa.

Na mravce tabakom - Ovocné stromy 
zbavíte mravcov pomocou tabaku.
Takto sa to podarí: Budete potrebovať: 

tabak, vedro, vodu a motúz
Postup: tabak vložte do vedra, zalejte 
vodou a niekoľko dní nechajte lúhovať. 
Potom do takto pripraveného roztoku 
namočte motúz a následne ho omotajte 
okolo kmeňa stromu.

Vaječnými škrupinami proti slimá-
kom - Zeleninu pred slimákmi ochránite 
pomocou vaječných škrupín. Rozdrvte 
ich a vzniknutý prášok nasypte okolo 
rastlín, ktoré si obľúbili slimáky.

Sódou bikarbónou proti múčnatke 
- Pred múčnatkou rastliny chráni rozto-
k,ktorý pripravíte z dvoch lyžičiek sódy 
bikarbóny a dvoch litrov vody. Následne 
striekajte na listy rastlín dvakrát do týžd-
ňa, vždy ráno aj večer.

Zakročte proti škodcom v záhrade 
aj bez použitia chémie

» PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto pixabay
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www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•ťažké bremená

tel.: 0905 462 875 13
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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NEŠTÁTNE

ZDRAVOTNÍCKE

ZARIADENIE

ESTETECH S.R.O. 

1.6.2022 PRE VÁS 

OTVÁRA

AMBULANCIE:

Ortopédia - MUDr. Radoslav Strapko, MPH

Rehabilitácia - MUDr. Elena Strapková Boydová, MPH

Fyzioterapia - Mgr. Jana Chabenová

Dermatovenerológia - pripravujeme

Nájdete nás v priestoroch: 

POSKYTUJEME:

Konzultácie

Vyšetrenia

Zákroky

Cvičenia

POSKYTUJEME:

Konzultácie

Vyšetrenia

Zákroky

Cvičenia
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                   Olej Nanovo

OBNOVA / OSETRENIE 

OLEJOVANYCH PARKIET

0915 183 6930915 183 693

ˇ
´

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 

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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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !



PD22-21 strana 4

INFORMUJEME / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, Ba-
betta, Stadion, Pionier, Simson aj 
iné. Slušne zaplatím, 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Primeme do 3-izbového bytu 
ženu dohoda po telefóne, 0915 
343 208

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám pávy, 0949 225 092
» Predám rozkošné šteniatka 
yorkshirského teriéra 1 psík ,4 fen-
ky odchované v byte a v čistote po 
geneticky zdravých rodičoch nikdy 
nie chorých. Cena dohodou. Foto 
pošlem na vyžiadanie, 0911 376 672

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim vrtáky MK, CSSR, závitníky, 
očká, univerzály, zveráky, nepouži-
té, 0951 250 792
Rušíte kovoobrábaciu dielňu, 
sklad? Odkúpim nepoužité zásoby, 
0951 624 900

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá priateľa na 
zoznámenie, 0907 277 466
» 170/70/61r. hľadá priateľku, 0904 
857 296

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.

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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Pred pár týždňami rokovalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom 
bolo niekoľko vážnych bodov. Väčšina poslancov schválila navý-
šenie rôznych školských poplatkov. Ako opozícia sme tento krok 
nepodporili z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ v našom meste bu-
deme rozhadzovať peniaze na predvolebné kalendáre, bujaré 
plesy či iné formy papalášizmu, tak nebudeme súhlasiť s prená-
šaním ekonomickej situácie na ľudí. 

Záverečný účet mesta za rok 2021 ukázal to, čo tvrdíme, odkedy 
sme poslancami. Prievidza je rekordne zadĺžená. V roku 2010 bol 
dlh mesta niečo cez 8,3 milióna eur. Za rok 2021 to je viac ako 
12,3 milióna eur. Nehovoriac o tom, že súčasné vedenie mesta 
má dvojnásobne vyšší rozpočet, oveľa väčšie možnosti čerpania 
eurofondov a dotácií, než bývalé vedenie mesta. 

Dlh na každého jedného obyvateľa tak predstavuje sumu 277 
eur. A nie, nedá sa dnes vyhovárať na infláciu, covid alebo vojnu - 
tento žalostný stav mestských financií tu je od roku 2019. A pra-
videlne, pri každej príležitosti, na to upozorňujeme. Ale čo ďalej?

Sme v neistej dobe a nečakajú nás ľahké časy. Prievidza potre-
buje ozdravenie verejných financií. To sa ale 
nebude dať v meste, ktoré je popretkávané 
kamarátkšeftami, rodinnými väzbami a zlý-
mi vzťahmi. Do konca môjho mandátu a mo-
jich kolegov z opozície Vám môžeme sľúbiť, 
že neuhneme z našej cesty a budeme stáť 
na Vašej strane.️

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

KTO PONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STAV NÁŠHO 
MESTA?

www.lepsiapd.sk
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren
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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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Dňa 8.4.2022 sme si pripomenuli 17 rokov, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

starký a prastarký

S láskou spomínajú deti Eva, Milan a Ladislav s rodinami.

 Paulína Farkašová, r. Kobelová.

Štefan Farkaš

a dňa 29.5.2022 si pripomíname 8 rokov, 

čo nás navždy opustila naša mama, 

starká a prastarká

Jozef Hlavatý

„Jeho duša je v nebi, jeho úsmev v našom srdci. 
Už ho nestretávame a predsa je stále s nami.“

Dňa 27.5.2022 si pripomíname 

1. smutný rok, čo nás náhle opustil 

milovaný manžel, otec a starý otec

z Bojníc.

  

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti.  
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pán Miroslav Procháska

Dňa 27. mája 2022 

si pripomíname 10 rokov, 

odkedy nás opustil

z Prievidze.

   

Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí ho poznali a mali radi. 
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pani Martuška Sulačeková

„Si stále v našich srdciach.“

Dňa 27.5.2022 si pripomíname 

5 rokov, čo nás navždy opustila 

naša mamička, babka a prababka

z Pravenca.

S láskou spomíname.   

Smútiaca rodina. 
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Mgr. Albert Priehoda.

„Aj keď čas hojí, zabudnúť sa nedá.“

Pripomíname si nedožitých 

90 rokov veku, 

keď nás opustil 18. mája 2006

  

 Svoj plodný život venoval rozvoju športu, najmä plávaniu na Hornej Nitre. 

  Za spomienku ďakujú deti Helena, Hana, Albert s rodinami a manželka.
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Dojčenie predstavuje pre bábätko 
najlepší štart do života. Má mnohé 
zdravotné benefity pre matku i dieťa 
a prispieva tiež k budovaniu ich puta. 
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte, 
mali by ste si dávať pozor na užívanie 
liekov.

Lieky a dojčenie sa automaticky ne-
vylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, 
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete 
užívať viacero liekov súčasne a podobne. 
Niektoré liečivá do materského mlieka 
nepreniknú, iné preniknú len v množ-
stve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale 
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je 
liečbu potrebné vždy konzultovať s le-
károm. „Ak je pri vašej diagnóze taká 
možnosť, predpíše vám liek, ktorý mô-
žete užívať aj počas dojčenia. Ak máte 
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek nee-
xistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“ 
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú, 
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na 
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie 
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s 
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim 
ženám neodporúča takzvaná kombino-
vaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.

Poraďte sa s lekárnikom - V prípa-
de voľnopredajných liekov vám poradí 
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v 
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť 
hlavy, je dostupných množstvo liekov, 
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“ 
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť 
by ste sa mali kombinovaniu viacerých 
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené 
ako vhodné pri dojčení.

Očkovanie konzultujte s ošetru-
júcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny, 
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu 
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkova-
nie je však podľa nich vhodné vopred 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Pozor na nebezpečné mýty - S doj-
čením a liekmi sa spája niekoľko ne-
bezpečných mýtov. Medzi najznámejšie 
patrí užívanie domperidónu na podporu 
materského mlieka. „Toto liečivo určené 
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu ma-
terského mlieka zvyšuje, avšak môže u 
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané ved-
ľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je 
užívanie rizikové pre matku, keďže uží-
vanie nadmerných dávok môže aj u zdra-
vých žien spôsobiť nepravidelný srdcový 
rytmus,“ varujú odborníci.

Ako pri každom užívaní liekov, aj v 
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť 
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať in-
formácie z overených zdrojov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dojčenie a užívanie liekov 
– na čo si dať pozor?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay
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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov do trojzmennej prevádzky 
s nástupom ihneď na pozície: 

Operátor výroby 
Vykonávanie montážnych operácií pri výrobe brzdových modulov 

Kontrolór kvality 
Výstupná kontrola produktov na montážnej linke, vizuálna kontrola 

+ inšpekčné merania 
- pracovné pozície sú vhodnejšie pre mužov kvôli manipulácii s bremenami.

Ponúkame: 
- základná mesačná mzda 700 Eur
- príplatky za zmennosť
- mesačná odmena za výkon a dochádzku 100 Eur 
- mesačná odmena za odpracované roky (30 - 70 Eur) 
- letný a zimný bonus vo výške 60% mzdy zamestnanca 
- príspevok na cestovné podľa miesta bydliska 
- strava v plnej výške hradená zamestnávateľom 
- systém voliteľných benefitov pre zamestnancov (cafeteria) + Multisport karta 
- sociálny program (finančné príspevky pri životných udalostiach, 
  Mikulášske balíčky, darčekové poukazy) 
- finančné odmeny pri pracovnom jubileu 
- stabilná práca a kolektív

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 
tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Obec Sebedražie ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona 
č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy v Sebedraží

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky 
v súvislosti s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokla-

dov a materiálov nájdete na webovom sídle 
obce Sebedražie: www.sebedrazie.sk

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke 
s označením - Výberové konanie (neotvárať) je potrebné poslať 
alebo osobne doručiť do 9.6.2022 do 12,00 hod. na Obecný úrad 

Sebedražie, ul. Hlavná č. 471, 972 05 SEBEDRAŽIE 
Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným 

uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Malé množstvo UV žiarenia je pre 
ľudí prospešné, nevyhnutné pre 
tvorbu vitamínu D a dôležité pre 
normálny vývoj kostí a ostatné 
biologické pochody v našom tele. 
Podľa WHO však pre väčšinu popu-
lácie stačí niekoľko minút priame-
ho slnečného svetla dopadajúceho 
denne na ruky a tvár na to, aby sa 
v organizme vytvorilo dostatočné 
množstvo vitamínu D.

Pre prirodzené doplnenie vitamínu 
D úplne stačí aj relatívne krátky pobyt 
na slnku:
- Ľuďom so svetlou pokožkou, ktorá 
sa rýchlo spáli, pobyt na slnku 10 – 
max. 20 minút bez ochranných pros-
triedkov v čase pred 10. hodinou dopo-
ludnia alebo popoludní po 16. hodine.
- Ľuďom so svetlohnedou a tmavšou 
pokožkou postačí pobyt na slnku 10 – 
20 minút bez ochranných prostriedkov 
v čase pred 11. hodinou dopoludnia ale-
bo popoludní po 15. hodine.

Už takéto krátke vystavenie sa sl-
nečným lúčom niekoľkokrát týždenne 
postačuje na to, aby si vaše telo doká-
zalo vytvoriť potrebné množstvo vita-
mínu D.

Na potrebu ochrany pred slneč-

ným žiarením upozorňujú odborníci v 
súvislosti s rizikom vzniku melanómu, 
ktorý patrí k najzhubnejším a najzáker-
nejším nádorom.

V štatistikách Svetového fondu na 
výskum rakoviny, ktoré sledujú globál-
nu úmrtnosť na melanóm, Slovensko 
za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 
4. mieste.

K najčastejším rizikovým fakto-
rom pritom patrí ultrafialové žiarenie, 
materské znamienka (névy), svetlá far-
ba pokožky, blond alebo ryšavé vlasy, 
prekonanie iných kožných nádorov 
ako melanóm, výskyt melanómu u prí-
buzných, ako aj sklon k spáleniu sa na-
miesto opálenia, či silné spálenie kože 
v minulosti.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrnosť vás o vitamín D neukráti

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto JillWellington pixabay

ZAMESTNANIE

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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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 MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  5500%%
až do
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti

V týchto dňoch mnohí z nás zare-
gistrovali žltý povlak na autách, 
okenných parapetoch či okrajoch 
mlák. Netreba sa však ničoho obá-
vať - patrí to k prebiehajúcej peľo-
vej sezóne, upokojuje RNDr. Janka 
Lafférsová z Oddelenia lekárskej 
mikrobiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom 
v Banskej Bystrici, ktorý koordinuje 
celoslovenskú Peľovú informačnú 
službu.

Tento peľ pochádza do značnej 
miery z kvitnúcich ihličnanov z čeľade 
borovicovitých, ktorých peľové zrnká 
majú väčšie rozmery. Stačí aj mierny 
vánok a z okolitých stromov sa peľ 
uvoľní vo viditeľných mrakoch. Pri sil-
nejšom vetre je k nám peľ prinášaný na 
veľké vzdialenosti aj z iných lokalít. Vy-
soké koncentrácie peľu ihličnanov, 
buka, duba a miestami hrabu, teda 
druhov, ktoré majú veľké peľové zrná, 
prispeli k tvorbe žltých povlakov na 
autách, okenných parapetoch, či okra-
joch mlák. „Vysoké koncentrácie peľu 
týchto druhov v ovzduší súvisia jednak 
so semennými rokmi – tieto stromy 
majú zvýšené obdobie kvitnutia v troj- 
alebo päťročných intervaloch, kedy sa 
produkcia peľu niekoľkonásobne na-
výši - a tiež s veternými dňami, počas 
ktorých dochádza k transportu peľu 
na veľké vzdialenosti,“ hovorí RNDr. 
Janka Lafférsová. Rok 2022 sa oproti 

predchádzajúcim nesie od začiatku v 
znamení vyšších koncentrácií peľu a 
dlhšej peľovej sezóny, čo sa prejavilo aj 
u najsilnejších prvých jarných alergé-
nov - liesky, jelše a brezy.

Ak patríte medzi alergikov, alebo 
vás zaujíma množstvo peľu v ovzduší z 
iných dôvodov, sledujte pravidelné pe-
ľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje 
šesť monitorovacích staníc v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Tr-
nave a Žiline, pracujúcich pod gesciou 
verejného zdravotníctva.

Ďalšie informácie o koncentrácii 
alergénov, ako aj podrobné a pravi-
delne aktualizované informácie o kon-
centrácii jednotlivých alergénov v re-
giónoch Slovenska, a tiež prognózy na 
najbližšie obdobie, nájdete na weboch 
www.uvzsr.sk a www.vzbb.sk.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR 

a regionálne úrady verejného 
zdravotníctva

Kde sa vzal žltý povlak na autách?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto zdenet pixabay

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti

Mäta pieporná (Mentha piperita) je 
jednou z našich najpoužívanejších 
a najznámejších byliniek. Ide o tr-
valku s drevnatým podzemkom a 
drobnými červenofialovými kviet-
kami, dorastajúcou do výšky 30 
až 80 cm. Má svoje nezastupiteľné 
miesto v každej domácej prírodnej 
lekárničke a hojne ju využívame aj 
v kuchyni, najmä pri príprave mari-
nád, šalátov či osviežujúcich drin-
kov.

Mätu môžete pestovať aj vo svojej 
bylinkovej záhrade. Nie je príliš nároč-
ná, postačí ak jej nájdete polotieň. Rásť 
bude aj v kvetináči na balkóne či tera-
se. Listy zbierame od júna do augusta, 
tesne pred rozkvitnutím.

Účinky na zdravie
Mäta zvyšuje chuť do jedla, je po-

mocníkom pri zvracaní či pri nevoľnos-
ti, odstraňuje kŕče tráviacej sústavy, 
podporuje funkciu pečene, pankreasu 
a žlčníka. Účinkuje protizápalovo, an-
tisepticky a utišujúco. Je účinným lie-
kom proti kašľu a tiež znižuje horúčku.

Mätový čaj
Jednu lyžičku sušenej mäty zalejte 

šálkou vriacej vody a prikryte tanieri-
kom. Nechajte lúhovať 10 minút a po-
tom preceďte. Pijeme vždy čerstvý, 1 až 
2 šálky za deň do zmiernenia ťažkostí.

Pozor – neprežeňte to
Mäta nie je vhodná u najmenších 

detí, ale ani v tehotenstve a pri kojení. 
U ľudí, ktorí majú ťažkosti s pálením 
záhy môže vyvolávať zhoršenie stavu. 
Aj v prípade mäty platí, že hoci sú by-
linky výborným pomocníkom pri rôz-
nych ochoreniach, užívať by sme ich 
mali s rozumom, pretože u každého 
môžu mať iné účinky a aj ich dlhodobé 
užívanie nám môže namiesto očakáva-
nej pomoci skôr uškodiť. Ak si nie ste 
istí, poraďte sa so svojim lekárom.

Mäta pieporná

» ren
Mäta. zdroj foto congerdesign pixabay

SLUŽBY
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

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

V týchto dňoch začala rekonštrukcia sociálnych zariade-
ní v Kultúrnom dome Veľká Lehôtka.

Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza začala rekon-
štrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Veľká Le-
hôtka. Práce sú naplánované v hodnote 13 635,96 eur. 

Obsahom prác je kompletná rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení spočívajúca v demontáži zariaďovacích predmetov, vy-
búranie existujúcich keramických obkladov a dlažieb, opra-
va omietok, montáž nových keramických obkladov a dlažieb, 
osadenie nových zariaďovacích predmetov, osadenie nových 
vnútorných dverí. V rámci rekonštrukcie bude tiež úpravy 
vodovodného a kanalizačného potrubia a elektroinštalácie. 
Práce by mali byť dokončené v polovici júla. 

V Kultúrnom dome ďalšia investícia

Debarierizácia verejného priestoru, povrchov a kon-
štrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších 
je dôležitá aktivita samosprávy. Jej cieľom je zlepšenie 
podmienok pre sociálnu inklúziu osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie do spoločnosti. Mesto 
realizuje viaceré zásahy, ktorými sa snaží docieliť po-
trebnú úpravu infraštruktúry pre nevidiacich.

Podnety nevidiacich riešia
V týchto dňoch Technické služby sfinalizovali práce na 
zdvihnutí obrubníkov na Ulici M. Hodžu. Úprava zapustenia 
obrubníkov pomôže predovšetkým nevidiacemu obyvateľovi, 
ktorý býva v tejto lokalite. 

Úpravy, ktoré predstavujú pomoc nevidiacim obyvateľom boli 
realizované aj v ďalších častiach mesta. Pri opravách chod-
níkov boli pred časom dopĺňané umelé vodiace línie formou 

aplikácie studených plastov na Ul. M. Mišíka, Dlhej ulici pri 
OD Rozvoj a na Baníckej ulici. Podobné zásahy do chodníkov 
pre peších sú realizované pre vytvorenie prirodzenej vodia-
cej línie pre nevidiacich, ktorí sa lepšie dokážu orientovať v 
priestore. 

Úpravami debarierizujú verejný priestor
Debarierizačné prvky boli vytvorené aj na chodníkoch Ul. 
M. Rázusa a Ul. E.M. Šoltésovej vo vnútrobloku. Na Ul. P. J. 

Šafárika bola realizovaná bezberiérová úprava chodníkov a 
osadený varovný pás z betónovej dlažby. 
Mesto Prievidza plánuje v roku 2022 pokračovať v debarieri-
zácii chodníkov na viacerých miestach. Medzi plánovanými 
prácami je aj úprava na Bojnickej ceste a mieste na priechode 
pre chodcov v križovatke ulíc M. R. Štefánika a Svätopluko-
va ulica. Práce bude realizovať spoločnosť Technické služby 
mesta Prievidza.

Myslia aj na pomoc nevidiacim
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28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,

26.6. - 1.7. 2022
* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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Príjem plošnej 

inzercie 
do ktoréhokoľvek 

okresu

volajte 0905 719 148
prievidzsko@regionpress.sk
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CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
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CKDAKA.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


