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PRIEVIDZSKO
O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

č. 43 / 28. október 2022 / 26. ročNÍk
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Predaj jablkového,

hruškového, slivkového,

višňového a čerešňového kvasu.

Ponúkame aj jablká

na konzum po 0,70€/kg,

jablká na spracovanie 0,23 €/kg

K-FRUCT
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IA

DO VYPREDANIA ZÁSOB

ROZVOZ

NEMECKÉ UHOĽNÉ BRIKETY
                  ČESKÉ UHLIE

13
 12

2 
00

33

SOM ZBERATEĽ
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Kúpim všetky typy
starých motoriek

JAWA ČZ 250,
350, Pionier 550, 555, 

05, 20, 21, Mustang,
STADION S11, S23,
Simson, Enduro, 

Electronic.
Aj nekompletné, aj diely.

PLATÍM IHNEĎ
       0914 266 722

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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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, 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    34.980 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
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Jeseň je obdobím, kedy máme v zá-
hradách starostí s opadaným lístím 
viac než dosť. Jestvuje však viacero 
možností, ako ho zužitkovať.

Skôr ako pohrabané lístie spracu-
jeme, je dobré ho podrviť. Časť z neho 
môžeme potom zapracovať do kompos-
tu, a časť využiť ako ochrannú nástielku 
pre naše dreviny či trvalky – ochráni ich 
pred zimou a tiež zadrží v pôde vlhkosť. 
Ďalšou možnosťou je ponechať časť lístia 
k dispozícii pre živočíchy, napríklad nie-
kde v kúte záhrady, tie v ňom v zime náj-
du útočisko. No a najkrajšie listy môžeme 
použiť na výrobu jesenných dekorácií a 
skrášliť si tak náš príbytok.

Vyrobte si veniec s nádychom jese-
ne - nazbierajte si v záhrade či počas 
vychádzky do prírody jesenné lístie 
hrajúce všetkými farbami, ale aj žalu-
de, gaštany, šišky, šípky či jarabinu. 
Využiť ich môžete pri výrobe venca a 
vniesť tak kúsok prekrásnej jesennej 
prírody aj do vášho obydlia.

Materiál: prútený alebo slamený 
veniec, rastlinný materiál podľa váš-
ho výberu – listy, šišky, žalude, šípky, 
gaštany, jarabina, viazací drôt, stuha, 
nožnice

Postup: - najskôr si pripravte materi-
ál na výzdobu venca: pomocou nožníc 
si odštipnite kúsky viazacieho drôtu a 

upevnite na všetky listy, šišky, žalude, 
vetvičky šípok, gaštany či iné plody 
tak, že drôt ohnite do tvaru U, prevlečte 
alebo prepichnite cez plody alebo ich 
stonky, oba konce zmotajte a pevne 
utiahnite
- nasleduje zdobenie venca: pri zdobe-
ní venca môžete najskôr listy naviazať 
pomocou drôtu do zväzkov a tie potom 
opäť drôtom pripevniť na veniec
- v ľubovoľnom počte pripevnite na ve-
niec pomocou drôtu ostatný rastlinný 
materiál – fantázii sa medze nekladú
- stuhu upravte do ozdobnej mašle, do 
jej stredu pripevnite viazací drôt, oba 
konce zmotajte, prestrčte vencom a pri-
pevnite na jeho zadnej strane
- z pevnejšieho drôtu vyrobte oko a 
pripevnite ho k vencu na jeho zadnej 
strane, aby ste mohli veniec zavesiť na 
klinček či háčik.

Ako si poradiť s opadaným lístím

» ren
zdroj foto monika 1607 pixabay
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Študenti vybudovali 

• 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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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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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

byty • domy • administr. budovy • fasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 216

Partner 
Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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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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Skoré šero, sychravé počasie, mi-
hotavé svetielka kahancov. Tlmené 
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia 
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“, 
dní, kedy smerujeme na cintoríny. 
Chceme sa pomodliť za našich zo-
snulých, spomenúť si na nich, upra-
viť hrob a zapáliť sviečku. 

Strih. 

Jasné nebo, horúčavy a vyprah-
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné 
oblečenie, roztopašné deti s veľkými 
tmavými očami, domy z hliny a sla-
my. Sme v západoafrickom Togu, jed-
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z 
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi-
ca negramotná. 

Valentin Aneyou žije v meste So-
kode v centrálnej časti Toga. Ani nie 
pred rokom bol vysvätený za kňaza, 
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro-
denia Pána. Majú tu desať kostolov a 
množstvo mladých ľudí. 

„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej 
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formulu-
je svoju životnú víziu Valentin. Súčas-
ťou jeho pôsobenia je práca s mládežou 
v školách. Situácia žiakov ho znepoko-
juje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych 
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní 
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich 
rodičov. Často nevedia, na koho sa ob-
rátiť. 

Kňazi v Togu nemajú žiadny plat 
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od 

svojich farníkov. Od chudobných veria-
cich na hranici existenčnej biedy však 
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz 
niečo dostane, použije tieto prostried-
ky na pomoc ešte núdznejším ľuďom. 
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia 
ACN sprostredkúva tonžským kňazom 
podporu vo forme omšových miloda-
rov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť 
benzín a docestovať k svojim farníkom, 
alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v 
ťažkostiach. 

Strih.
Ak dávate za vašich zosnulých od-

slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj 
prostredníctvom nadácie ACN. Možno 
bude práve Valentin v Togu slúžiť naj-
svätejšiu obetu za spásu duší vašich 
blízkych zo Slovenska. A milodar, spo-
jený s touto svätou omšou, Valentinovi 
pomôže pomáhať žiakom v Sokode. 
Viac informácií nájdete na www.omso-
vymilodar.sk.

Na linke Slovensko – Togo

» ACN
zdroj foto ACN

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim staré bankovky, 
strieborné mince a mecha-
nické hodinky, 0905 767 
777 
»Odkúpim mince bankovky 
veci zo striebra kroje aj čas-
ti obrazy vyznamenania a 
iné, 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13
»Predám lacno cirkulár 
2,2kW s košom a stolom, 
0918 101 168
»Predám lacno lis na ovocie 
na 20kg, lis je nový nepou-
žívaný, 0918 101 168

rôzne/iné 14
»Kúpim staré demižóny, 
0907 612 011

zoznamka 16
»Sympatická 56r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, 
0907 277 466

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera 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. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Gumárenská spoločnosť Bencros, s.r.o. so sídlom
v Bošanoch obsadzuje tieto pracovné pozície:

Svoje žiadosti spolu so životopismi
nám zasielajte na: praca@bencros.sk,

alebo na adresu spoločnosti Bencros, s.r.o., 
Nábr. Ľ.Štúra 1173/25, 956 18 Bošany

alebo nám zavolajte na tel. číslo: 0918 118 987

Náplň práce:
• obsluha strojov a zariadení v gumárenskej výrobe  
• príprava - montáž a demontáž foriem
• miešanie gumových zmesí
• vulkanizovanie gumovej zmesi
• lisovanie gumy
•  iné práce v gumárenskej výrobe

Nástupný plat je minimálne od 1000EUR/brutto
+ mesačné výkonnostné odmeny + príplatky nad rámec 
Zákonníka práce a iné odmeny predstavené na osobnom 
pohovore.
**Priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2022 je 
1300EUR (vrátane odmien, bonusov a zákonných prí-
platkov)

OPERÁTOR VÝROBY

Náplň práce:
• zváranie kovových foriem metódou mig
• opravy/úpravy kovových foriem
• príprava kovových dielov
• opracovanie kovových dielov
• rezanie kyslíkom
• čítanie výkresov

Požadujeme platný zváračský preukaz
Nástupná hodinová sadzba min. od 10EUR/hod + dohoda
Možnosť práce aj na pracovný pomer

K všetkým pracovným pozíciam ponúkame aj ďalšie 
odmeny a príplatky, ktoré budú predstavené na 

osobnom pohovore
Nástup je možný ihneď po dohode.

ZÁMOČNÍK/ZVÁRAČ
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Jediné múzeum máp svojho druhu sa 
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa 
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov 
kartografie môžete v Slovenskom mú-
zeu máp v obci Kynceľová pri Banskej 
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili no-
vinky ale aj nové vzácne exponáty. 

Na geografiu či kartografiu sa dá po-
zrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia 
Slovenského múzea máp, nachádzajúca 
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto 
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou 
formou. Podľa slov kurátorky múzea, 
Andrey Farkašovej, približuje expozícia 
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby 
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaují-
mavé témy interaktívnym a veľmi púta-
vým spôsobom všetkým návštevníkom 
bez rozdielu na vek. Využívaním najmo-
dernejších technológií či interaktívnych 
modelov dokáže múzeum máp upútať a 
presvedčiť o tom, že geografia môže byť 
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp 
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite 
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili. 

Jedinečná novinka 
a vzácne exponáty

V zbierkovom fonde múzea máp sa na-
chádzajú rozličné tematické mapové die-
la. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, ale-
bo repliky z čias vojenského mapovania. 
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové 

exponáty, ako geodetické a meračské prí-
stroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia 
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v 
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre 
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí 
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Vý-
nimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky 
špičkových technológií a interaktívnych 
didaktických pomôcok pre vzdelávanie. 
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na 
moderný letecký simulátor, v ktorom zaži-
jú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite 
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa 
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov 
sprístupnená od štvrtka 27. októbra. 

Múzejné zariadenie je aj napriek svojim 
menším priestorovým rozmerom popula-
rizačno-vzdelávacou a kultúrno-technic-
kou atrakciou s nadregionálnym význa-
mom. Obľubujú ho najmä základné školy, 
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

Nové vzácne exponáty 
v Slovenskom múzeu máp 

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia. 

zdroj foto archív múzea máp

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti
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OTVORENÉ

FRUCTOP
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bituflex.sk
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o 
zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. 
Dôchodok v novej výške dostanú v ob-
vyklých januárových výplatných termí-
noch. Sociálna poisťovňa im zároveň v 
januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné 
rozhodnutie.

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o 
percento medziročného rastu spotrebi-
teľských cien za domácnosti dôchodcov 
určeného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za prvý polrok kalendárneho 
roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v 
priemere za šesť mesiacov roku 2022 v po-
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa 
index spotrebiteľských cien za domácnosti 
dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchod-
kové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 
11,8 percenta.

„O zvýšenie (valorizáciu) dôchod-
kových dávok nie je potrebné Sociálnu 
poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú po-
beratelia dôchodkov písomné rozhodnutie 
a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v ja-
nuári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. 
januára 2023 do dňa predchádzajúceho 
výplatnému termínu v januári 2023. So-
ciálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 
11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok 
(starobné, predčasné starobné, invalidné a 
pozostalostné dôchodky),“ informuje Soci-
álna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Minimálne dôchodky a valorizácia 
- Pre tento druh dôchodku platí osobitný 
mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku 
od 1. januára 2023 sa zo zákona nepri-
hliada na zvýšenie dôchodku na sumu 
minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma 
dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma 
dôchodku bude aj po valorizácii nižšia 
ako minimálny dôchodok, Sociálna po-
isťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na 
sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa 
suma minimálneho dôchodku od 1. janu-
ára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej 
dostávať dôchodok v nezmenenej sume 
(teda minimálny dôchodok, ktorý je pre 
neho po valorizácii dôchodku finančne 
výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po 
valorizácii vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, nárok na minimálny dôchodok 
zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchod-
covi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyš-
šej sume. Ten bude totiž pre neho výhod-
nejší než dovtedy poberaný minimálny 
dôchodok,“ objasňuje Sociálna poisťovňa 
a uvádza príklad: „Dôchodca k 31. decem-
bru 2022 poberal minimálny dôchodok v 
sume 334,30 eura, pričom suma jeho sta-
robného dôchodku k tomuto dátumu bola 
333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvý-
šil – valorizoval – jeho starobný dôchodok 
o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto 
suma je vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa 
od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný 
dôchodok v sume 372,70 eura.“

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky

» ren
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Vysádzame 
ovocné stromy
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„Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí vás radi mali.“

Dňa 26. októbra 2022 sme si pripomenuli
 smutné 13. výročie odkedy nás navždy opustil

 
 S láskou spomína mama a manželka, brat a syn s rodinou. 

Minich Ján st.

Minich Ján ml.

a 5. novembra 2022 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil



PD22-43_strana- 7

 interiérprievidzsko
7

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. 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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Pridajte si 

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148 6
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Odovzdanie staveniska na výstav-
bu detských jaslí sa uskutočnilo 
dňa 10. októbra 2022. Výstavba jas-
lí by mala potrvať päť mesiacov od 
prevzatia staveniska, teda do 10. 
marca 2023.

V rámci výstavby detských jaslí budú 
realizované úpravy objektu Mater-
skej školy na Ulici A. Mišúta. Vybu-
dovaním zariadenia starostlivosti o 
deti do troch rokov sa zabezpečí 
starostlivosť o deti v predškolskom 
veku na území mesta. Hlavným 
cieľom je vytvoriť podmienky na 
zosúlaďovanie rodinného a pracov-
ného života obyvateľov mesta a lepšie 
začlenenie žien s deťmi do troch 
rokov na trh práce. Kapacita jaslí 
bude 20 detí.

Súčasťou stavebných prác bude aj 
realizácia prístavby kočikárne, ako aj 
stavebné úpravy a rekonštrukcia 
priestorov sauny s ochladzovacím 
bazénom. Stavebné úpravy sa zreali-
zujú za účelom úspory energií a 
zabezpečenia bezporuchovej 
prevádzky vnútorných inštalácií a 
zároveň bude vďaka zatepleniu obno-
vená povrchová fasáda objektu.

Náklady na vybudovanie detských 
jaslí v meste Prievidza sú zmluvne 
stanovené na sumu 736 517,63 eur. Na 
realizáciu projektu výstavy detských 
jaslí získalo mesto Prievidza nená-
vratný finančný príspevok, maximál-
ne do výšky 469 879,40 eur, z Integro-
vaného regionálneho operačného 
programu, Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľ projektu bude dosiahnutý 
pomocou  špecifických cieľov:
1. Rekonštrukcia a vybavenie zaria-
denia starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa
2. Zavedenie poskytovania nových 
sociálnych služieb starostlivosti o 
deti do troch rokov veku na komunit-
nej báze
3. Zvýšenie rozsahu a kapacity 
poskytovaných služieb starostlivosti 
o deti predškolského veku obyvate-
ľom mesta a okresu

V projekte sa realizujú 2 aktivity:
1. Rekonštrukcia zariadení služieb 
starostlivosti o dieťa do troch rokov 
veku
2. Opatrenia na zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budov
Realizácia projektu okrem rozšírenia 
poskytovaných služieb Mesta Prievi-
dza pre svojich občanov  prispeje aj k 
zníženiu spotreby primárnej energie 
a k zníženiu emisií skleníkových 
plynov.

Detské jasle mali byť zrealizované a 
pripravené na sprevádzkovanie od 
septembra 2022. Dodávateľ prác, 
ktorý vzišiel z pôvodného verejného 
obstarávania však odstúpil od reali-
zácie zákazky. Dôvodom bol prudký 
nárast cien stavebných materiálov, v 
dôsledku ktorého nebol schopný 
zrealizovať zákazku za vysúťaženú 
sumu. Verejné obstarávanie tak 
muselo byť opakované.

Začali s výstavbou detských jaslí
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

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

Zavolajte zadarmo

ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri
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