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č. 46 / 18. november 2022 / 26. ročnÍK

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti

Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská 
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných 
časoch príliš nenosí a je skôr pova-
žovaná za akúsi slabosť či neschop-
nosť okamžite reagovať a rýchlo ko-
nať, za akési odovzdanie sa osudu. 
Nie je to však tak, alebo ako povedal 
Otto František Babler: „Trpezlivosť 
nie je apatia a neúčasť, ale naopak 
úsilie a sústredenosť.“

Žijeme v časoch, kedy je zvykom 
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie 
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy. 
Život okolo nás beží vysokým tempom 
a my sa snažíme držať s ním krok. Z na-
šich životov sa celkom vytráca pokoj a 
v každodennom zhone zabúdame spo-
maliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu 
potom podliehame nervozite, hnevu, 
agresii.

Trpezlivosť prináša do našich 
životov väčšiu harmóniu. Môže nám 
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa 
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život 
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele, 
nájsť nové obzory. Je to práve trpezli-
vosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať 
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

Trpezlivý človek sa vyznačuje po-
kojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže 
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha 
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde 
všetko hneď tak, ako si zaumieni či 
predstavuje. Aj preto sa mu životom 
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že 
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti 
dopracovať, pretože trpezlivosť je zruč-
nosť, ktorej sa dá naučiť, 
bude to však vyžadovať 
isté úsilie. Odmenou 
nám môže byť zlepšenie 
kvality nášho osobné-
ho i pracovného živo-
ta, ako aj vzťahov s 
ľuďmi okolo nás.

Trpezlivosť ruže prináša

» Renáta Kopáčová, redaktorka

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

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

0940 943 216
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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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Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay

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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Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dovoľte mi úprimne sa vám poďakovať za prejavenú 
dôveru v krajských a komunálnych voľbách. Vo voľbách 
do Zastupiteľstva TSK som získal viac ako 9.200 hlasov. 
Vašu podporu beriem ako obrovský záväzok. Aj preto 
budem pokračovať s písaním svojej pravidelnej rubriky v 
týchto inzertných novinách. Budem sa snažiť informovať 
vás o aktuálnych krajských témach.
 
Sľubujem, že ako opätovne zvolený krajský poslanec 
budem regionálne témy a problémy riešiť s maximálnou 
vážnosťou. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby 
okres Prievidza nebol v našom kraji prehliadaný.

Hoci sme sa z nášho tímu kandidátov na krajských 
poslancov dostali len dvaja, urobíme všetko pre to, aby 
sme boli v Trenčianskom kraji prínosom. Prosím, držte 
palce všetkým krajským poslan-
com ale aj novozvoleným 
primátorom a starostom. Osobne 
idem do ďalšieho volebného 
obdobia s maximálnou pokorou.

ĎAKUJEM ZA VAŠU
PODPORU VO VOĽBÁCH
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ZA 0,50 €/KG!
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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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Ministerstvo zdravotníctva SR aj ten-
to rok podporilo celosvetovú kampaň 
MOVEMBER, ktorá je venovaná pre-
vencii vzniku rakoviny prostaty.

Aj pri tomto ochorení je najdôleži-
tejším faktorom liečby jeho zachytenie 
v počiatočnom štádiu – včas zachytené 
ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prosta-
ty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva 
tretím najčastejším malígnym ochorením 
u mužov. Je známe, že rakovina prostaty 
postihuje najmä starších mužov – až v 
80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. 
Podľa informácií Národného onkologic-
kého inštitútu (NOI) žije na Slovensku 
celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a 
podľa odhadov NOI za rok 2021 eviduje-
me takmer 2800 nových prípadov. V roku 
2020 na toto ochorenie zomrelo približne 
600 mužov. 

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje 
dôležitosť absolvovania urologickej pre-
hliadky v rámci zákonného zdravotného 
poistenia - u mužov nad 50 rokov s peri-
odicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 ro-
kov veku s výskytom karcinómu prostaty 
v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 
alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.

Vladimír Lengvarský, minister zdra-
votníctva uviedol: „Onkologické ochore-
nia sú druhou najčastejšou príčinou úmr-
tí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz 
na prevenciu – či už na skríningy alebo 

preventívne prehliadky. Vyzývam aj tou-
to cestou mužov, aby na prehliadky u uro-
lóga určite chodili a skontrolovali si svoje 
zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem 
za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením 
osvety a informácií o rakovine prostaty 
je možné zachrániť mnoho životov. Sko-
rý záchyt ochorení je menej psychicky a 
finančne náročný tak pre človeka, ako aj 
pre zdravotnícky systém. Za môjho fun-
govania na rezorte zdravotníctva budú 
takéto kampane podporované.“

„V rámci vstupných vyšetrení u 
pacientov s karcinómom prostaty sa 
štandardne využíva neinvazívna diag-
nostika, pričom na Slovensku máme 13 
pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 
pracovísk je vybavených moderným hyb-
ridným prístrojom SPECT/CT. Šesť praco-
vísk nukleárnej medicíny má k dispozícii 
aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu 
používanú v onkológii, hybridný prístroj 
pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pra-
coviskách je možné absolvovať vyšetrenie 
s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým 
pre špecifické indikácie cielenej diagnos-
tiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už 
čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu 
pacientskej príručky o rakovine prostaty, 
ktorá bude vhodnou formou informovať o 
tomto ochorení, prevencii a možnostiach 
liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na 
svojej webovej stránke.

Zákonné prehliadky 
u urológa sú dôležité 

» ren

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

BIOAQUANOL INTENSIVE 
vlasový šampón 250ml 
+ DARČEK HRNČEK 
vysoký obsah kofeínu proti padaniu 
vlasov, podpora obnovy 
rastu vlasov a posilnenie 
ich kvality, unikátne 
zloženie s vysokým 
obsahom kofeínu, 
keratínu a kyseliny 
hyalurónovej

STREPSILS MED a CITRÓN 
alebo CITRÓN bez cukru
24 pastiliek
tvrdé pastilky, pôsobia proti 
baktériám, vírusom a kvasinkám
(cena za jedno 
balenie)

8,26€8,26€

5,63€5,63€

OPHTHALMO - SEPTONEX 
10ml
očná roztoková 
instilácia, 
na liečbu 
nehnisavých 
zápalov oka

DEVIT 2000 120kapsúl 
+ 60 kapsúl + DARČEK 
Radko a zakliata princezná
výživový doplnok, želatínové 
kapsuly s obsahom vitamínu D3

22,11€

14,70€14,70€

Leros bylinný kalendár 
pre adventný čas 
24 druhov čaju v čajových vreckách

4,51€4,51€

OCUVITE LUTEIN FORTE 60tbl 
+ 30tbl + DARČEK Bioderma 
Atoderm Očný krém 8ml
výživový doplnok, zinok prispieva k udržaniu 
dobrého zraku, vitamín C, vitamín E, zinok 
a selén prispievajú k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom

20,33€20,33€

2+1

40,50€

27€27€
CERAVE hydratačný čistiaci 
penivý olej 473ml 2+1

7,99€

7,72€7,72€

VICHY MINERÁL 89 Vianočné balenie 
+ Darčeková taška 
s Vichy a Cerave 
produktmi
pre hydratáciu, 
posilnenie 
a vyplnenie pleti, 
Vichy Minerál 89 
Hyaluron 
Booster 50ml + 3ml, 
Vichy AQUALIA 
thermal riche 50ml, 
Vichy Minerál 89 
Probiotic Fractions 
10ml, 
Cerave hydratačné 
mlieko 20ml 42,96€42,96€

130 éterických 
a vonných olejov

od 1.99€
výber viac ako Nové modely papúč

a zimných detských topánok
aj na www.lekarenstm.sk

Partner 
Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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- slovenský chov BIO

- vo štvrťkách, balíčky 5, 10kg

0904 038 558

PREDÁM
HOVÄDZIE

MÄSO

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Kúpim ornú pôdu, TTP, 
lúky, pasienky. Farma 0918 
092 763

stavba 8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

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

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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    

Je tu sezóna vlašských orechov. Sú 
chutné a zdravé a tak si ich dopraj-
me. Poďakuje sa nám náš mozog i 
srdce.

Vlašské orechy ľudstvo pozná už 
tisícky rokov. V rímskej ríši bol orech 
zasvätený bohu Jupiterovi a odtiaľ aj 
pochádza jeho latinský názov Juglans- 
jovis glans - Jupiterov žaluď.

Srdcovo-cievne ochorenia
Vlašské orechy pomáhajú znižovať 

hladinu cholesterolu, riziko arterio-
sklerózy a infarktu. Mali by ich preto 
pravidelne konzumovať najmä ľudia, 
ktorých trápia srdcovo-cievne ochore-
nia, pri hrozbe infarktu alebo po jeho 
prekonaní. „Z viacerých výskumov 
bolo dokázané, že pravidelná konzu-
mácia orechov aspoň za hrsť denne 
znižuje riziko infarktu až o polovicu“, 
hovorí Mgr.Klinčáková, vedúca odboru 
podpory zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Výživa pre mozog
Vlašské orechy sú významnou po-

travou pre mozog najmä pre ich obsah 
esenciálnych mastných kyselín, leci-
tínu, fosforu a vitamínu B6. Štúdie u 
seniorov potvrdzujú, že ich pravidelná 
konzumácia výrazne prispieva k zlep-
šeniu pamäte a mozgových funkcií. 

Môžu byť tiež pomocníkom v spomale-
ní progresu Alzheimerovej choroby.

Duševné zdravie
Vlašské orechy zlepšujú duševnú 

výkonnosť a navracajú rovnováhu ner-
vovej sústavy, a preto by ich mali jesť 
aj študenti a duševne pracujúci ľudia, 
ktorých trápi depresia, stres či podráž-
denosť.

Cukrovka i rakovina
Pre vysokú nutričnú hodnotu a níz-

ky obsah uhľohydrátov sú vlašské ore-
chy veľmi prospešné pre ľudí trpiacich 
cukrovkou. Obsahujú však aj bioaktív-
ne látky ako sú fytosteroly, gamatofe-
rol, omega 3 mastné kyseliny a rôzne 
antioxidačné polyfenoly, ktorým sa 
pripisujú protirakovinové účinky.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia RÚVZ Bratislava

Vlašský orech - výživa pre mozog 
a ochrana srdca

» ren
zdroj foto LubosHouska pixabay
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

4
0
-0
0
4
6

4
0
-0
1
5
40948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

4
7
-0
2
6

6
5
-1
4
6



PD22-46_strana- 5

tip na výlet / domácnosť, službyprievidzsko
5

V múzeu máp sprístupnili prvú špe-
cializovanú výstavu na tému Vojen-
ská história. Vystavujú unikátne 
mapy z medzivojnového obdobia, či 
kartografickú súpravu, ktorú v bojoch 
potreboval každý dôstojník. Vojenské 
zbierkové predmety si môžu návštev-
níci vyskúšať v Slovenskom múzeu 
máp do 15. decembra.

Slovenské múzeum máp je známe 
svojou interaktivitou a zážitkovou expo-
zíciou. Počas trvania výstavy v múzeu 
máp je možné exponáty chytiť do ruky, 
či si ich dokonca aj obliecť. Reálne uni-
formy štyroch vojakov či repliky zbraní si 
návštevník môže pokojne vyskúšať.

„Keďže chceme, aby sa k nám náv-
števníci vracali, podarilo sa nám vytvoriť 
prvú tematickú výstavu v našom múzeu, 
ktorá je zameraná na vojenskú histó-
riu. Stála expozícia sa pred pár dňami 
zmenila na výstavu uniforiem, zbraní či 
unikátnych vojenských máp. Môže tak 
prilákať aj tých návštevníkov, ktorí by za 
všeobecnou kartografiou či geografiou k 
nám neprišli. Preto veríme, že táto výsta-
va nadchne aj tých, ktorí si kartografiu 
s vojenskou praxou nespájajú,“ hovorí 

kurátorka múzea, Andrea Farkašová a 
dodáva: „Interaktivitu a možnosť vysta-
vené exponáty obdivovať nielen zrakom, 
ale aj hmatom sme chceli ponechať aj v 
prípade novej výstavy. Za sprístupnenie 
vystavených historických exponátov a 
komplexnosť výstavy patrí veľké poďa-
kovanie Klubu vojenskej histórie Dolina.“ 

Slovenské múzeum máp je síce 
priestorovo menšie múzejné zariadenie, 
avšak s nadregionálnym významom. 
Návštevníkov upúta nielen svojím zbier-
kovým fondom, ale aj novodobými vý-
dobytkami najnovších technológií. K 
virtuálnemu pieskovému modelu kraji-
ny, či modernému leteckému simulátoru 
pribudla aj nová interaktívna výstava.

Mimoriadna výstava 
v Slovenskom múzeu máp

» ren
zdroj foto Slovenské múzeum máp

SLUŽBY

4
0
-0
0
3
1

4
0
-0
0
0
5

4
0
-0
1
5
3

10mm - 15EUR  12mm - už za 16EUR

skladom všetký hrúbky

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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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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OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0948 394 033
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!
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"Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a žiaľ."

Dňa 6.11.2022 sme si pripomenuli 
5. smutné výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a starý otec
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z Rudnianskej Lehoty.

Ján Belanec

S láskou spomína manželka Anna, synovia Ján a Marián s rodinami.

"Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň 
patrí tebe naša spomienka. Už nepočuť po byte tvoj hlas. 

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial 

s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí."

Dňa 19.11.2022 si pripomíname 12. výročie, 
čo nás opustil náš drahý syn, otec a brat
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Maroš Šmátrala.

S láskou spomínajú rodičia, syn Dávid, brat Milan a sestra Margita s rodinami.

"Tam v raji nebeskom večný pokoj maj,
buď našim anjelom, na zemi nás chráň.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami,
navždy si ostal v srdciach tých, čo ťa milovali."

Dňa 12. novembra 2022 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil manžel, otec a starký
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z Bystričian.

Pavel Laurinec

S láskou spomína manželka Boženka a deti s rodinami.

Dňa 20.11.2022
si pripomíname 30. výročie,

čo nás navždy opustila
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Lýdia Marhefková, rod. Pavlovičová.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Brat Ivan s manželkou Juditou a ostatní súrodenci s rodinami z Nitry.
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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. 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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15,61 € 395,00 €4,91 €8,99 €

vždy v SOBOTU v týchto termínoch:

Liešťany . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Rudn. Lehota-Coop . 9,30 hod.

Kostolná Ves . . . . . . 9,45 hod.

Seč. . . . . . . . . . . . . . 10,00 hod.

Šútovce-Coop . . . . . 10,20 hod.

Nitrianske Rudno . 10,35 hod.

Ješkova Ves . . . . . . 10,50 hod.

Diviaky . . . . . . . . . . 11,10 hod.

Diviacka Nová Ves. 11,35 hod.

Opatovce n/Nitrou 12,00 hod.

Kocurany . . . . . . . . 12,20 hod.

Kanianka . . . . . . . . 12,40 hod.

Poruba . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Lazany . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Nedožery - Brezany 13,40 hod.

Poluvsie . . . . . . . . . 14,00 hod.

Pravenec . . . . . . . . 14,20 hod.

Nitrianske Pravno. 14,40 hod.

Malinová . . . . . . . . 15,00 hod.

26.11. , 17.12. 2022
28.1. , 18.2. , 11.3. 202315

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

Veľká Čausa . . . . . . . 9,00 hod.
Malá Čausa. . . . . . . . 9,15 hod.
Lipník . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Chrenovec . . . . . . . . 9,45 hod.
Jalovec . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Ráztočno . . . . . . . . 10,15 hod.
Handlová-Lidl . . . . . 10,30 hod.
Jánová Lehota . . . . 10,50 hod.
Kosorín . . . . . . . . . . 11,05 hod.
Slaská . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Lutila . . . . . . . . . . . 11,40 hod.

Lovčica . . . . . . . . . . 11,55 hod.
Prestavlky . . . . . . . 12,20 hod.
Horná Trnávka. . . . 12,35 hod.
Horná Ždaňa . . . . . 12,50 hod.
Dolná Ždaňa . . . . . 13,05 hod.
Dolná Trnávka . . . . 13,20 hod.
Lovča. . . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Hliník nad Hronom 13,50 hod.
Žarnovica-Tesco . . . 14,30 hod.

25.11. , 16.12. 2022
27.1. , 17.2. , 10.3. 202314

vždy v STREDU v týchto termínoch:

Hradište . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Skačany . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Veľké Bielice-KD. . . . 9,30 hod.
Brodzany-kostol . . . . 9,45 hod.
M. Kršteňany . . . . . 10,05 hod.
V. Kršteňany . . . . . 10,20 hod.
Veľké Uherce . . . . . 10,40 hod.
Kolačno . . . . . . . . . 10,55 hod.
Horná Ves. . . . . . . . 11,10 hod.
Radobica . . . . . . . . 11,25 hod.
Oslany-kostol. . . . . . 11,45 hod.
Čereňany-tržnica . . 12,00 hod.
Bystričany . . . . . . . 12,15 hod.

Kamenec p/V . . . . . 12,30 hod.
Zem. Kostoľany . . . 12,45 hod.
Lehota p/V . . . . . . . 13,05 hod.
Koš . . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Sebedražie. . . . . . . 13,35 hod.
Cígeľ . . . . . . . . . . . . 13,50 hod.
V. Lehôtka-hasiči . . 14,10 hod.
Malá Lehôtka-KD . . 14,25 hod.
Hradec-Coop . . . . . . 14,40 hod.
Nitr. Sučany-nám. . 15,10 hod.
Nitrica . . . . . . . . . . 15,25 hod.
Horné Vestenice-KD 15,40 hod.
D. Vestenice-nám. . 15,55 hod.

30.11. , 21.12. 2022
11.1. , 1.2. , 22.2. , 15.3. 202317

0,80

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372 >> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 1.3. 2023

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

4
6

-0
0

3
0

 

za každých 20 ks koží
3 kg KRMIVA
ZDARMA

AKCIA

Akcia platí do 28.2. 2023.
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Ak patríte medzi používateľov elektro-
nického podpisu, ktorí v rámci svojej 
profesie potrebujú na dennej báze pod-
pisovať všetky úkony, je vhodné požia-
dať o nový občiansky preukaz (OP). V 
tomto roku do konca októbra požiadalo 
o vydanie OP z dôvodu zmeny v čipe už 
takmer 56-tisíc osôb.

„O nový občiansky preukaz možno 
požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokla-
dov a nechať si ho doručiť na oddelenie do-
kladov najbližšie k bydlisku či pracovisku, 
prípadne kuriérom do vlastných rúk,“ po-
vedal minister vnútra SR Roman Mikulec. 
Ministerstvo vnútra pripomína, že najvy-
ťaženejšie pracoviská dokladov sú v kraj-
ských mestách, najviac v klientskom centre 
v Bratislave na Tomášikovej ulici, kde sa pri 
priemernej návštevnosti 10-tisíc klientov 
za mesiac čaká 50 minút. Na druhej strane 
v Košiciach sa čaká asi 20 minút. Najmenej 
vyťažené pracoviská sú v Banskej Štiavnici, 
Stropkove či v Žarnovici, kde vás vybavia 
ani nie za 7 minút.

Koniec platnosti certifikátov - koniec 
platnosti certifikátov na podpis sa týka len 
držiteľov občianskych preukazov vydaných 
do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje 
ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej 
je teda možné prihlasovať sa ním do elek-
tronickej schránky a používať e-služby, kto-
ré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Ak podpisujete zriedkavo, alebo len nie-

ktoré úkony, občiansky preukaz nie je po-
trebné meniť. Rezort informatizácie pripra-
vil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch 
autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi 
vydanými do 20. júna 2021. Podrobnosti 
budú zverejňované na Ústrednom portáli 
verejnej správy.

Občianske preukazy vydávané v sú-
časnosti sú vydávané s platnosťou do 3. 
augusta 2031, čiže so skrátenou dobou 
platnosti. „Podľa európskeho nariadenia 
o posilnení bezpečnosti totiž od augusta 
2031 musí každý doklad totožnosti vydaný 
v krajine EÚ obsahovať biometrické údaje 
obdobne, ako je to pri cestovných pasoch,“ 
vysvetlil minister Roman Mikulec. Minis-
terstvo vnútra je po technickej i procesnej 
stránke pripravené začať s vydávaním bio-
metrických bezkontaktných občianskych 
preukazov aj skôr ako od 1. januára 2023.

Rezort vnútra odporúča všetkým, ktorí 
uvažujú o výmene OP z dôvodu končiacej 
platnosti certifikátov pre e-podpis, v prí-
pade, že je to možné, vyčkať na tento nový, 
najmodernejší typ dokladu - pohľad na 
nový OP cez ÚV svetlo.

Elektronický podpis 
a nový občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk
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HĽADÁME

ELEKTRIKÁROV

NEMECKO
plat od 18€/hod.

0919 087 542

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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Mesto Prievidza, Mestský úrad, Ná-
mestie slobody č. 14, Prievidza vyhlasu-
je obchodné verejné súťaže.

1.) ,,Súťaž A) – Dočasne prebytočný maje-
tok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza - nebytový priestor v celkovej 
výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (dve miest-
nosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umý-
varňou) a časti pivničných priestorov s 
podlahovou plochou 25 m2, nachádzajúci 
sa v budove Mestského domu č. súp. 10001 
na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postave-
nej na parcele registra CKN č. 2094/1, zasta-
vaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1. Vstup do 
nebytového priestoru je z dvora Mestského 
domu.

Podmienky pre výber najvhodnejšieho 
návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľský účel nevý-
robného charakteru v zmysle územného 
plánu mesta
2. nájomné: minimálne 64 €/mesiac + 
úhrada nákladov na energie podľa splátko-
vého kalendára (80% z pôvodnej ceny 
nájomného 80€/mesiac)
3. úhrada nájomného: mesačne 
4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou 
5. úprava priestorov na vlastné náklady 
záujemcu 

2.) ,,Súťaž B) – Dočasne prebytočný maje-
tok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza - nebytový priestor v celkovej 
výmere 69,25 m2 so samostatným vcho-
dom, ktorý pozostáva z troch miestností, 
chodby, kuchyne so špajzou a WC, nachá-
dzajúci sa prízemí v budove Mestského 
domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v 
Prievidzi, postavenej na parcele registra 
CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvo-
rie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1. Vstup do nebytového 
priestoru je z dvora Mestského domu.

Podmienky pre výber najvhodnejšieho 
návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľský účel nevý-
robného charakteru v zmysle územného 
plánu mesta
2. nájomné: minimálne 64 €/mesiac + 
úhrada nákladov na energie podľa splátko-
vého kalendára (80% z pôvodnej ceny 
nájomného 80€/mesiac)
3. úhrada nájomného: mesačne 
4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou 
5. úprava priestorov na vlastné náklady 
záujemcu 

3.) ,,Súťaž C) – prebytočný majetok mesta 
Prievidza, nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. 
Prievidza zapísané na LV č. 1, ktoré sú 
umiestnené mimo zastavaného územia 
obce v lokalite priemyselného parku, a to: 
pozemok parcela registra CKN č. 8114/66, 
ostatná plocha s výmerou 13001 m2 v 

celosti, pozemok parcela registra CKN č. 
8114/147, ostatná plocha s výmerou 276 m2 
v celosti, pozemok parcela registra CKN č. 
8114/174, orná pôda s výmerou 1006 m2 v 
celosti, pozemok parcela registra CKN č. 
8114/175, orná pôda s výmerou 214 m2 v 
celosti, pozemok parcela registra CKN č. 
8114/198, ostatná plocha s výmerou 5263 
m2 v celosti, pozemok parcela registra CKN 
č. 8114/321, ostatná plocha s výmerou 351 
m2 v celosti, pozemky spolu s výmerou 20 
111 m2.

Podmienky pre výber najvhodnejšieho 
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: v zmysle územného plánu 
mesta Prievidza
2. kúpna cena: minimálne vo výške 4 €/m2
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy

Termín na predkladanie súťažných návr-
hov obchodnej verejnej súťaže končí dňa 
30.11.2022 do 10.00 hod. 

Úplne znenie vyhlásenia obchodnej verej-
nej súťaže vrátane úplných znení podmie-
nok a vzoru súťažného návrhu kúpnej 
zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta Prievidza a na internetovej stránke 
mesta www. prievidza.sk Bližšie informá-
cie poskytne právna kancelária mesta 
Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody 
č. 6, č. dverí 217, tel. 046/5179527, e-mail: 
pravne@prievidza.sk

Mesto vyhlasuje obchodné verejné súťaže

Nájom dočasne prebytočného nehnuteľné-
ho majetku mesta, nebytových priestorov 
vo vestibule na prízemí Základnej školy 
Ulica energetikov 242/39, Prievidza – 
bufetu o rozlohe 10,06 m2, č. dverí 81.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Účel využitia: prevádzka školského 
bufetu
2. Nájomné: minimálne vo výške 70 
eur/mesiac
3. Termín úhrady nájomného: 15 deň v 
mesiaci
4. Úhrada energií: mesačne na základe 
refakturácie podľa skutočnej spotreby
5. Trvanie nájmu: na dobu neurčitú

6. Participácia na školských akciách 
formou dodávania produktov v zvýhodne-
nej cene pre školu.
7. Prispôsobenie služieb požiadavkám 
športovcov, ktorí v nadväznosti na popo-
ludňajší tréningový proces využívajú 
služby bufetu.
8. Účastníkom súťaže budú poskytnuté 
bližšie informácie a umožnené nahliadnuť 
do podkladov v kancelárií riaditeľky v 
budove Základnej školy Ulica energetikov 
242/39, Prievidza č. dverí 76.
9. Obhliadku nehnuteľnosti zabezpečí 
vyhlasovateľ po dohode so záujemcami.
10. Spôsob podávania návrhov a lehota na 
podanie návrhu: návrh na uzavretie 

nájomnej zmluvy, ktorý je prílohou tohto 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže musí 
byť podaný v piatich vyhotoveniach, a to v 
písomnej forme, v slovenskom jazyku, 
podpísaný fyzickou osobou oprávnenou 
na takýto právny úkon a doručený na 
adresu vyhlasovateľa súťaže.

Termín na prekladanie súťažných návrhov 
končí dňa 5.12.2022 do 8.00 hod.

Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verej-
nej súťaže vrátane súťažného návrhu 
nájomnej zmluvy je zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Prievidza a na internetovej 
stránke mesta. 

Obchodná verejná súťaž – Nebytové priestory ZŠ Ulica energetikov 242/39, Prievidza
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


