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PRIEVIDZSKO
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www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie
• ťažké bremená 

tel.: 0905 462 875 13
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                   Olej Nanovo

OBNOVA / OSETRENIE 

OLEJOVANYCH PARKIET

0915 183 6930915 183 693

ˇ
´

13
 1
2
2
 0
2
4
4

13
 1
2
2
 0
2
6
2
 

13
 1
2
2
 0
2
6
4

PROFESIONÁLNE PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBYMALIARSKE SLUŽBY

bytybyty  ••  domydomy  ••  administr. budovyadministr. budovy  • • fasádyfasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 2160940 943 216
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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INZERCIA
0905 719 148Dnes dopoludnia znela z obecného 

rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» 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   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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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 

• geometrické plány • vecné bremeno

• polohopisné a výškopisné plány

• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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SLUŽBY

Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 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 
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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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa Pio-
nier, Mustang. Ponúknite, 
ďakujem, 0951 420 772
» Kúpim továrenský traktor, 
môže byť aj starý nepo-
jazdný, 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson a iné. Slušne 
zaplatím, 0949 371 361
» Kúpim star, zachoval 
auto, 0951 927 347

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do dlhodobého pre-
nájmu zariadenú garsónku 
spoľahlivému nájomcovi v 
Prievidzi. RK nevolať, 0949 
451 774

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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.

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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Škodlivé zdravotné vplyvy tabaku sú 
dlhodobo všeobecne známe. Približ-
ne 85 % fajčiarov trpí silnou závis-
losťou od nikotínu. Môže trvať aj nie-
koľko mesiacov či rokov, kým sa jej 
fajčiar úplne zbaví. Ako na to? Tieto 
rady vám môžu pomôcť:

Nájdite svoj osobný závažný dôvod 
– základom je nájsť svoj skutočný osobný 
dôvod, pre ktorý budete chcieť uskutočniť 
zmenu vo svojom živote. Dôvodov môže 
byť hneď niekoľko (zlepšenie zdravia, 
zníženie ekonomických nákladov spo-
jených s výdavkami na fajčenie, zmena 
postojov – túžba byť lepším vzorom pre 
svoje okolie).

Zistite si možnosti v súvislosti s od-
vykaním – je dobré byť pripravený na to, 
že odvykanie je zložitý proces, pri ktorom 
sa organizmus bráni nedostatočnému prí-
sunu nikotínu. Okrem rôznych voľnopre-
dajných farmakologických pomôcok (ná-
plaste, žuvačky, spreje, a podobne) môže 
pomôcť psychoterapia či meditácia. Nie je 
hanbou vyhľadať odbornú pomoc, ak vám 
proces odvykania spôsobuje ťažkosti.

Rozprávajte sa s blízkymi – rodina 
a okolie môže byť v procese odvykania 
podpornou zložkou, nebráňte sa rozho-
voru s blízkymi o svojom probléme.

Naučte sa relaxovať – na začiatku 
odvykania je dobré tento proces začať v 
období, kedy neprežívate zložité životné 
situácie, ale máte pokojnejší režim. Mno-
ho fajčiarov tvrdí, že im cigareta pomáha 

zvládať stresové situácie. Zmeňte tento 
postoj a namiesto cigarety začnite špor-
tovať, chodiť na prechádzky, alebo inak 
relaxovať. Dôležité je nájsť iný spôsob, 
ktorý vám prinesie uvoľnenie. Pomôcť 
môže aj relaxačná hudba alebo masáž.

Vyhýbajte sa „spúšťačom“ – mnohí 
fajčiari za takýto spúšťač považujú naprí-
klad pitie kávy alebo posedenie pri pohá-
riku. Ak ste boli zvyknutí na takéto rituály, 
viete ich nahradiť napríklad prechádzkou, 
cvičením, telefonátom priateľom.

Urobte poriadok v domácnosti – ak 
ste fajčili v interiéri, vyperte záclony, vy-
čistite koberce. Popolníky nahraďte osvie-
žovačmi vzduchu alebo aromalampami.

Nenechajte sa odradiť neúspechom 
– pokiaľ na svojej ceste zlyháte a znovu 
si v slabej chvíľke zapálite, nenechajte sa 
odradiť týmto zážitkom. Radšej sa zamys-
lite nad tým, čo vás viedlo k tomu, že ste 
pocítili nutkanie. Treba sa poučiť z tejto si-
tuácie a vyhýbať sa negatívnym emóciám 
zo zlyhania. Skúšať môžete znova a znova.

Začnite sa hýbať – telesná aktivita 
zlepšuje náladu aj fyzickú kondíciu. Po-
máha zmierňovať abstinenčné príznaky. 
Ak trpíte bez cigariet hladom a zvyšujete 
svoj kalorický príjem, cvičenie vám pomô-
že spaľovať nadbytočne prijímané kalórie.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR a regionálne 

úrady verejného zdravotníctva SR

Odvykanie od tabaku

» ren
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Tel:0905 267 750 Prievidza
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SLUŽBY

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Ján Barta

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

Všade okolo chýba tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.
Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si však v našich srdciach
a srdciach tých, čo ťa milovali.“

Dňa 25.5.2022 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otecko a dedko

z Liešťan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.  

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
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Dňa 19.6.2022 si pripomenieme 10. výročie, 

čo nás navždy opustila naša milovaná 

mama, starká a prastarká

S láskou spomínajú deti s rodinami. 

Lukáč Minich.

Mária Minichová, rod. Píšová 

a dňa 5.6.2022 si pripomíname 4. výročie, 

čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 

starký a prastarký

Petra Reindla

Nezabúdame...

Dňa 4.6.2022 si pripomíname nedožitých 

100 rokov nášho otca

z Prievidze, ktorý nás opustil vo februári 2017. 

Profesne sa venoval vodohospodárskemu rozvoju okresu Prievidza.   

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. 
Ďakujeme všetkým, ktorí si pripomínajú jeho pamiatku. 
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Otokár Švec

Dňa 9.júna 2022 uplynie smutných 

30 rokov, čo tragicky zahynul náš syn, 

brat a švagor 

vo veku 28 rokov svojho života.

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

Smútiaci rodičia, sestry Haydeé a Denisa s rodinami.
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Dňa 31.5.2022 sme si pripomenuli 

10. výročie od úmrtia

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina. 

pán Radovan Szalai.

pani Heleny Szalaiovej

a 26.6.2022 si pripomenieme 10. výročie, 

kedy nás opustil
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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 €

 

  5500%%
až do
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PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

inzerujte u nás
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PRIEVIDZA MESTO PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
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Milí Prievidžania, jún sme odštartovali oslavou Medzinárodné-
ho dňa detí na Námestí slobody. Jedným z najlepších darčekov, 
čo môžete deťom dať, je spoločne strávený čas. Takýmto bolo aj 
zábavné podujatie v MŠ D. Krmana, ktoré zorganizovali členovia 

Spartan Training Group. Tí sa zapájajú nielen do dobrovoľníckych 
akcií čistenia mesta, ich členovia pravidelne darujú krv, ale sú aj 
skvelými organizátormi rôznych športových akcií pre celé rodiny.

Ďalšou skvelou akciou boli rybárske preteky, ktoré organizova-
li členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

Prievidza. Spoločne s kolegyňou Vierkou Ďurčekovou sme sa za-
pojili v rámci jedného tímu. Dlhoročná spolupráca s rybármi a 
podpora mesta prináša viaceré podujatia pre malých i veľkých. 
Obľúbené vianočné lovenie kapra pre deti alebo rodinné poduja-
tia v mestskom parku a na rybníku Lúkovica. 

Nezabúdame ani na seniorov. Odbor školstva a starostlivosti o 
občana MsÚ v Prievidzi po pandémii spustil v denných centrách 
sociálne poradenstvo. Od prvých dní spustenia novej činnosti 
máme od členov denných centier pozitívnu spätnú väzbu. Seniori 
sa aktívne zaujímali o rôzne formy zabezpečovania starostlivosti 
pre seniorov.

Príkladom aktívneho trávenia voľného času sú aj členovia DC 
Sever. Spoločne s poslankyňou Vierkou Dušičkovou a dobrovoľ-
níkmi pokračovali v prípravných prácach na novom petangovom 
ihrisku. Táto myšlienka vzišla z rady starších a teším sa, že aj 
seniori majú o šport záujem. 

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

Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi 
po pandémií spúšťa v denných centrách sociálne pora-
denstvo. 

Počas pandémie boli denné centrá dlhodobo zatvorené a zá-
ujmová činnosť seniorov bola pozastavená. „Ťažké obdobie 
so sebou prinieslo seniorom nové životné situácie na ktoré 
hľadajú odpovede a potrebujú sa v nich zorientovať. Sociál-
nym poradenstvom chceme ponúkať tejto cieľovej skupine 
informácie o rôznych odborných témach podané čo najzro-
zumiteľnejšou formou. Priamo v denných centrách od apríla 
ponúkame možnosť oboznámiť sa s témami, ktoré najviac se-
niorov zaujímajú,“ priblížila Beáta Révayová vedúca odboru 
školstva a starostlivosti o občana. Obsah poradenstva je pri-
pravovaný podľa požiadaviek seniorov. 

„Od prvých dní spustenia novej činnosti máme od členov den-
ných centier pozitívnu spätnú väzbu. Seniori sa aktívne zau-
jímali o rôzne formy zabezpečovania starostlivosti pre senio-
rov. Veľký záujem bol napríklad o informácie o možnostiach 
zníženia poplatkov za komunálny odpad, alebo o kompenzá-
ciách poskytovaných zo strany ÚPSVaR. Záujem je aj o zdra-
votné poradenstvo – informácie o možnostiach zapožičania 
alebo predpísania zdravotných pomôcok. Napríklad v tejto 

oblasti je obsahom nášho poradenstva informácia o tom, kde 
a ako je možné zabezpečiť rôzne príspevky na kompenzačné 
pomôcky, na koho sa treba obrátiť,“ uzavrela Révayová.

Sociálne poradenstvo v denných centrách

V týchto dňoch bola uzatvorená výzva na predklada-
nie cenových ponúk na zvýšenie bezpečnosti chodcov 
pri kruhovej križovatke na Ul. S. Chalupku a J. Kráľa.  Z 
prieskumu trhu vzišiel spracovateľ projektovej doku-
mentácie. Projektant je zaviazaný pripraviť podklady do 
35 dní od prevzatia objednávky. Súčasťou zákazky je aj 
inžinierska činnosť a zabezpečenie potrebných povolení 
na realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie sta-
vebného povolenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov prechá-
dzajúcich cez miestnu komunikáciu v križovatke Ul. J. Kráľa 

a Ul. Sama Chalupku. Požiadavka na stavebné úpravy vychá-
dza z potrebných opatrení na zaistenie bezpečného pohybu 
občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Zámer počíta s debarierizáciou chodníkov, ktoré budú sta-
vebne upravené na výškové napojenia na existujúce komuni-
kácie. Taktiež sa počíta s doplnením osvetlenia priechodu pre 
chodcov. Osvetlenie musí zodpovedať požiadavkám vyplýva-
júcim z platných noriem. Priechod pre chodcov by mal zahŕ-
ňať aj riešenie vodiacich pásov pre nevidiacich s reflexnou 
úpravou. Predpoklad realizácie stavebných úprav v zmysle 
vypracovanej dokumentácie je v roku 2023.

Chcú zvýšiť bezpečnosť chodcov



PD22-22 strana10

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
10

8
8
-0
0
2
4

 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
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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  8. a 29. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  8. a 29. 6.
Lazany 8. a 29. 6.
Kľačno, pri cintoríne 8. a 29. 6.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt

Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál

5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 

a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 

káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 

od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 

Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok

0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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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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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


