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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE
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36Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v Bojniciach:

-  v centre mesta v Polyfunkčnom objekte na 1. poschodí
o celkovej rozlohe 33 m2,

- samostatný objekt: chatu Flóra v rekreačnej oblasti

-25%-25%

k vybraným dekóromk vybraným dekórom

podložka a lišta len za      cent1

8,998,99
149149

Z+Z Home, s.r.o., Mliekarenská ulica 16 (Zapotôčky), PRIEVIDZA
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

Laminátové podlahy

S kupónom DARČEK PRE

KAŽDÉHO pri nákupe nad 100€.
Tento inzerát slúži ako kupón k darčeku.

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
Interiérové dvere so zárubňou

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
Interiérové dvere so zárubňou

DODANIE
DVERÍ UŽ DO

TÝŽDŇA
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Partner 
Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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

DISTRIBÚCIA (40.150 domácností)

Žiaci končiaci základnú školu sa práve 
v týchto dňoch rozhodujú o svojom bu-
dúcom povolaní, čo je veľmi dôležitá a 
náročná úloha. Pomocnú ruku v podobe 
mnohých rád im podávajú aj odborníci z 
Centra poradenstva a prevencie v Čadci, 
pričom mladým ľuďom odporúčajú:

„Pri výbere povolania si polož nasle-
dujúcu otázku:“

Aké mám schopnosti a predpoklady?
Schopnosti sú jedným z najdôležitej-

ších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy 
pri výbere svojho budúceho povolania. 
Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, 
akú úroveň kvalifikácie by si chcel do-
siahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kva-
lifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým 
náročnejšie a dlhšie štúdium musíš ab-
solvovať. Vodítkom môže byť tvoj školský 
prospech. Ten môže byť jedným z ukazo-
vateľov tvojej dlhodobej výkonnosti. 

Každý človek sa líši nielen svojimi 
vlastnosťami ale aj schopnosťami. Kaž-
dý je šikovný v niečom inom. Dano má 
veľmi dobré manuálne zručnosti, Katka 
je zase veľmi výrečná a má dar presved-
čovať iných. Podobné je to aj pri povola-
niach. Každé si vyžaduje iné schopnosti 
a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje 
presnosť a vnímanie detailov, iné zase 
schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je 
dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré 
bude najlepšie zodpovedať tvojim danos-
tiam a predpokladom. Lebo len tak budeš 
môcť byť úspešný a spokojný vo svojom 

budúcom povolaní.

Pracovné predpoklady: sústrede-
nosť, tvorivosť, schopnosť organizovať si 
prácu, schopnosť učiť sa, samostatnosť, 
vytrvalosť, precíznosť, špeciálne schop-
nosti 

Osobnostné predpoklady: schop-
nosť zaobchádzať s ľuďmi, (pedagogic-
kí, sociálni a zdravotní pracovníci...), 
schopnosť empatie, vcítenia sa do poci-
tov iných ľudí (psychológ, psychiater,...), 
schopnosť komunikovať a riešiť problémy 
(advokát, učiteľ, …), schopnosť pracovať 
v tíme (režisér, architekt, …), kultivova-
ný prejav a vystupovanie (moderátor, 
predajca,...), schopnosť zaistiť si autori-
tu a rešpekt (učiteľ, policajt), trpezlivosť 
(opatrovateľ, vychovávateľ,...), spoľahli-
vosť (sekretárka, účtovníčka, …), taktnosť 
a ohľaduplnosť (zdravotná sestra, sociál-
ny pracovník,...), psychická odolnosť (zá-
chranár, požiarny technik).

Pri rozhodovaní môžeš požiadať 
o pomoc výchovného poradcu na vašej 
škole, je to učiteľ, ktorý má na starosti 
profesionálnu orientáciu žiakov a tiež sa 
porozprávaj s rodičmi, majú oveľa viacej 
životných skúseností ako ty, poznajú ťa 
odmalička a určite im záleží na tom, aby 
si bol v živote šťastný.

Informácie poskytlo Centrum 
poradenstva a prevencie v Čadci.

Ako si vybrať povolanie?

» ren
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Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Na poslednom rokovaní Zastupiteľstva TSK sme schválili niekoľko 
dôležitých dokumentov, ktoré budú určujúce pre celý náš kraj v 
roku 2023. Medzi najzásadnejšie dokumenty patrí:

1, Schválený rozpočet na rok 2023

2, Obsahom programu posledného zastupiteľstva boli aj 
Všeobecne záväzné nariadenia a to:
- z oblasti poskytovania sociálnych služieb,
- z oblasti školstva a stravovania v školských jedálňach 
  na stredných školách

3, Nový plán opráv ciest na rok 2023. Len pre informáciu, v roku 
2023 by mala prejsť opravou krajská cesta v Bojniciach.

Veľmi otvorené povedané, Trenčiansky kraj, ako aj všetky obce a 
mestá, čaká v roku 2023 „výdavkový maratón“. Medzi najväčšie 
výdavky budú patriť platby za zvýšené ceny elektriny, rastúca 
inflácia, atď. Nárast zvýšených výdavkov o stovky percent úplne 
znemožnia výdavky na akýkoľvek ďalší rozvoj obcí, miest a krajov. 
Rok 2023 budeme musieť z pohľadu rozpočtu prežiť a v politike 
pracovať s financiami zodpovedne.

Pravidelne prinášam informácie 
z Trenčianskeho kraja. Riešim podnety 
a témy z nášho regiónu na pôde TSK. 
Ak máte otázky, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com

ZO ZASADNUTIA
ZASTUPITEĽSTVA TSK - 16.12.2022

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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Rado Ď.

    Katka, chýbaš mi, odpusť mi.

  Milujem Ťa.
Už je to mesiac a ja neviem bez Teba žiť!
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19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti

Nachladnutie v tomto období 
sprevádza častokrát aj nepríjemná 
bolesť hrdla. Ak nemáte iné ťaž-
kosti, nemusíte hneď siahať po tab-
letkách, pomôcť môžu aj bylinky. 
Pripravte si z nich účinné kloktadlá. 

Mnoho ľudí sa v súčasnosti spolieha 
na silu liečivých bylín. V prípade na-
chladnutia či bolestí hrdla sa ponúka 
hneď viacero z nich. Uľaviť môže klok-
tadlo pripravené z repíka či šalvie.

Repíka lekársky - kloktadlo
Pre svoje protizápalové účinky sa 

repík používa ako účinné kloktadlo pri 
zápaloch v ústnej dutine. Kloktadlo si 
pripravíte tak, že jednu až dve poliev-
kové lyžice sušeného repíka lekárskeho 
vložte do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej 
vody a prikryte tanierikom. Nechajte 
lúhovať 10 minút a potom preceďte. 
Vlažný odvar kloktajte viackrát denne. 
Pripravujte si ho vždy čerstvý.

Šalvia lekárska - kloktadlo
Šalvia podporuje hojivé procesy 

kože, slizníc a ich obranyschopnosť. 
Pre jej protizápalové a protibakteriálne 
účinky sa podobne ako repík používa v 
ľudovom liečiteľstve ako kloktadlo. Dve 

lyžičky sušenej šalvie lekárskej vložte 
do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a 
prikryte tanierikom. Nechajte lúhovať 
10 minút a potom preceďte. Vlažný od-
var kloktajte viackrát denne. Pripravuj-
te si ho vždy čerstvý.

Pozor – neprežeňte to
Bylinky sú výborným pomocníkom 

pri rôznych ochoreniach, užívať by 
sme ich však mali s rozumom, pretože 
u každého môžu mať iné účinky a aj 
ich dlhodobé užívanie nám môže na-
miesto očakávanej pomoci skôr uško-
diť. Ak máte pochybnosti alebo užívate 
lieky, poraďte sa o vhodnosti použitia 
byliniek s lekárom alebo lekárnikom. 
Opatrní buďte aj v prípade malých detí 
a tehotných žien.

Bylinky na boľavé hrdlo

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0947 942 355 13
 12

3 
00

01
-1

KURZ OPATROVANIA pre dospelých
v termíne od 27.01.2023 – 28.02.2023

Pre evidovaných nezamestnaných 
možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi

otvára

                                  

  
 
 

Informácie: 
osobne na adrese:
tel. č.: 
e-mail: 

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925 
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
 MÄKKÉ  TVRDÉ / info o cene telefonicky
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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Výhodná ponuka detských papučiek RAK za 12,43€

DETRICAL 2000 višňová
alebo pomarančová príchuť
24 pastiliek
výživový doplnok so sladidlami, vitamín D 
prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému, k udržaniu správneho 
fungovania svalov, k udržaniu zdravých kostí

PROBIO-FIX IMUN 
60 kapsúl

výživový doplnok s obsahom baktérií mliečneho 
kvasenia Lactobacillus rhamnosus GG 

a Bifidobacterium animalis subsp.

CELASKON 250
100tbl
liek obsahuje vitamín C 
(kyselina askorbová)

26,98€

26,06€26,06€

BARNY’S INOVO FORTE 
2x90 tbl
výživový doplnok, prispieva 
k správnej tvorbe kolagénu 
a k správnej funkcii chrupaviek 
a kostí, unikátne komplexné 
zloženie s vitamínom C

5,99€

4,28€4,28€

5,54€

2,77€2,77€
za balenie

49,88€49,88€

FYTOPHARMA 
REPÍKOVÝ ČAJ

sypaný 40g
bylinný čaj

1,88€1,88€
Dr. THEISS HERBALSEPT 
6 lízaniek HRDLO 
+ DARČEK kľúčenka 
s hračkou
zdravotnícka pomôcka, hydratujú 
sliznice hrdla, zmierňujú bolesť, 
upokojujú podráždenie hrdla, 
ochraňujú sliznicu v krčnej oblasti

3,44€3,44€
za balenie

4,60€4,60€
za kus

AROMA inhalátory 
so 100% esenciálnymi 
olejmi, rôzne druhy

ZĽAVA -4€
na anti-age krémy značky Vichy 

AKCIA TRVÁ do 31.1.2023

12,31€12,31€

THERAFLU PRECHLADNUTIE a CHRÍPKA
14 vreciek + DARČEK Thermohrnček
liek na vnútorné použitie, unikátna kombinácia 

4 látok, paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie 
horúčky, antihistaminikum proti príznakom 

alergie, dekongestívum proti 
upchatému nosu a vitamín C

8
8
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice Brojlery
Morky

Káčatá
Húsatá Husokačky

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 34 rokov

PREDAJ AJ VO VAŠOM OKRESE
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Pomelo prospeje 

zdraviu

"Na nebi žiari nová hviezda, 
lebo prišiel anjel z neba a zavolal k sebe teba.

No dobrý človek nikdy neodchádza.
Navždy žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Za tvoju nežnú lásku, starostlivosť o mňa, 

za všetky milé slová a starosti,
zachovávam drahý ocko pocit neskonalej vďačnosti."

Dňa 21.1.2023 si pripomenieme 9 rokov,
čo nás navždy opustil môj milovaný ocko
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z Prievidze.

pán Ferdinand Dobiaš

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Viera.

"Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdciach zabolí, no pekná spomienka 

ako plameň v našich srdciach zahorí."

Dňa 10. januára 2023 sme si pripomenuli 
16. výročie umrtia a v decembri 2022 

sme spomínali na nedožitých 50 rokov
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Ivana Martinku.

S láskou v srdci spomína manželka Juliana, dcéra Sarah a ostatná rodina.

Dňa 15.1. si pripomíname
20. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
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pán Michal Mokrý.

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

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.

"Čas plynie, 
ale v našich srdciach zostávaš."

Dňa 13.1.2023 si pripomíname
neuveriteľných 20 rokov, čo nás nečakane

po ťažkej chorobe navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
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Jozef Matejíčka.

S láskou spomína dcéra Zdenka s rodinou.

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim SIMSON, PIONIER,-
JAWU 90,250,350 aj die-
ly.0949505827
»Kúpim Vzduchovky-
,flobertky ponúkni-
te.0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim tovarenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel. 0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka.Ochované v 
byte,v čistote . Zaočkované, 
čip,preukaz 0911 376672

hobby a šport 11
»ODKUPIM MINCE BANKOV-
KY VECI ZO STRIEBRA KROJE 
AJ CASTI OBRAZY VYZNAME-
NANIA A INE 0903868361
»Kúpim staré mechanické 
hodinky a mince. 0905 767 
777

rôzne/iné 14
»Kupim nepouzite vrtaky 
z CSSR, zavitniky, material 
radeco. Vacsie mnozstvo. 
0951 624 900
»Rusite kovoobrabaciu 
dielnu a sklad? Odkupim 
nepouzite zasoby, sustruz-
nicke materialy. 0951 624 
900

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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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16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti

LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36
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Predaj jablkového,
 slivkového, hruškového,
višňového, čerešňového,
malinového a bazového
kvasu za výhodné ceny

K-FRUCT
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Kontakt: 046/517 01 52, personalne@iljinslovakia.sk
ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422

Mesačný zárobok do výšky 1100 Eur
a k tomu stabilná práca a dobrý kolektív!

Ponúkame:
    základná mesačná mzda po zapracovaní 760 Eur + mesačný 
    bonus 100€
+ príplatky za zmennosť a pracovisko
+ 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, výlety pre zamestnancov)
+ finančné odmeny pri pracovnom jubileu
+ referral bonus

- vykonávanie montážnych operácií pri výrobe brzdových modulov
OPERÁTOR VÝROBY

- výdaj materiálu zo skladu a manipulácia s ním, zásobovanie 
montážnych liniek podľa pomocou logistického vláčika, evidencia 

skladových zásob

SKLADNÍK - VYCHYSTÁVAČ

prijme pracovníkov do trojzmennej prevádzky na pozície:

Práca je vhodná aj pre absolventov – zaškolíme !

1
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PONÚKAME:
Zaujímavé finančné ohodnotenie, prácu aj 
s nocľahom cez týždeň, víkendy sú voľné.

Kontakt: 0915 475 380, hydrotunel@hydrotunel.sk

www.hydrotunel.sk

Fyzicky zdatného

SKÚSENÉHO ŠOFÉRA
nákladných automobilov s VP sk. C, D

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá

1
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VOP Nováky, a.s.

OPERÁTOR V ŠPECIÁLNEJ VÝROBE

Náplň práce:
- pracovné činnosti súvisiace so servisom a výrobou munície

Ponúkame:
mzda od 4,34€/hod – 5,29€/hod. - základná zložka mzdy/

prémie, príplatky nad rámec Zákonníka práce, dochádzkový 

bonus, stravovanie v areáli, príspevok na dopravu
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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)

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

0908 244 019

BEZPEČNOSTNÉ

DVERE s dovozom,

montážou, demontážou

starých dverí,

odvozom

odpadu

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU

VERTIKÁLNE

ŽALÚZIE

MOŽNOSŤ

NÁKUPU 

AJ NA SPLÁTKY

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

VSTAVANÉ

SKRINE

KUCHYNSKÉ

LINKY

PODLAHY

INTERIÉROVÉ 

A BEZPEČNOSTNÉ

DVERE

ROLETY

JAPONSKÉ

STENY

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE NA

0908 244 019

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou
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Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

33
-0
00

4

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

0948 012 507www.profikominy.sk
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ �
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
� Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks
MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
� Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg

33
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Ovsené, mandľové či kokosové – ktoré 
z nich si vyberiete? Rastlinné mlieka sú 
vhodnou voľbou nielen pre ľudí trpia-
cich alergiou na bielkovinu kravského 
mlieka, či vegánov, ale pre všetkých, 
ktorí si chcú spestriť svoj jedálniček. A 
hoci ich dnes už bez problémov zakú-
pite vo väčšine predajní s potravinami, 
zvládnete si ich jednoducho a rýchlo vy-
robiť aj doma.

Použitie rastlinných mliek je veľmi 
všestranné. Dajú sa piť samotné, pripra-
vovať z nich môžete tiež rôzne nápoje, 
koktaily či smoothie, ale skvelé sú aj 
do polievok, omáčok či do kaší. Na ich 
výrobu budete okrem rastlinnej zložky 
potrebovať kvalitný mixér, vodu a husté 
plátno, prípadne sitko.

Mandľové mlieko - Jeden hrnček lú-
paných mandlí cez noc namočte do vody. 
Ráno sceďte, potom vložte do mixéra, 
pridajte štyri hrnčeky vody a rozmixujte 
dohladka. Preceďte cez plátno, prípadne 
sitko. Získate tak nielen mlieko, ale aj 
mandľovú drť. Tú môžete použiť na vý-
robu domácej mandľovej nátierky či ako 
prísadu pri pečení koláčov.

Kokosové mlieko - Dva hrnčeky strú-
haného kokosu vložte do mixéra, pridajte 
štyri hrnčeky horúcej nie však vriacej 
vody a rozmixujte dohladka. Preceďte cez 

plátno, prípadne sitko. Získate tak nielen 
mlieko, ale aj kokosovú drť. Tú môžete 
použiť pri pečení ako prísadu do koláčov.

Náš tip:
Pripravte si kašu s kokosovým mliekom
Suroviny: 100 g ovsených vločiek, 200 

ml vody, 200 ml kokosového mlieka, 1/2 
PL medu, orechy a ovocie podľa chuti
Postup: Vločky dáme variť do vody. 

Keď sa časť vody odparí, prilejeme koko-
sové mlieko, necháme zovrieť a varíme za 
stáleho miešania na miernom ohni kým 
nezískame kašu požadovanej konzisten-
cie. Na záver ochutíme medom a ozdobíme 
ovocím, prípadne nasekanými orechmi.

Ovsené mlieko - 100g jemných ovse-
ných vločiek nasypte do mixéra, zalejte 
štyrmi hrnčekmi studenej vody a nechaj-
te pol hodiny rozmočiť. Následne mixujte 
asi štyri minúty dohladka 

Po príprave mlieka ho ihneď skonzumu-
jeme alebo uchovávame v uzavretej nádo-
be v chladničke najviac do druhého dňa.

Rastlinné mlieka 
si vyrobíte hravo aj doma

» ren
zdroj foto Imoflow pixabay

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Na konci roka 2022 boli realizované 
v Centre voľného času investície, 
ktorými sa zlepšia podmienky na 
športovanie detí a mládeže.
Výmena okien vo veľkej telocvični 
CVČ

Cieľom investičnej akcie bola výmena 
okien s energetickou úsporou vo 
veľkej telocvični v objekte Centra 
voľného času na Ulici K. Novackého 
14. Pôvodné otvorové konštrukcie 
nevyhovovali súčasným požiadavkám 
na tepelno-technické vlastnosti 
vonkajších otvorových konštrukcií. 
Rekonštrukcia okien tak zahŕňala 
výmenu existujúcich drevených okien 
za nové plastové okná, minimálne päť 
komorové s izolačným trojsklom 
vrátane všetkých súvisiacich klam-
piarskych prvkov a ostatných prác. 
Výška investície predstavuje sumu 40 
603,48 eur.

Umelá lezecká stena
V nevyužívaných priestoroch Centra 
voľného času vybudoval Horolezecký 
klub Baník Prievidza novú umelú 
lezeckú stenu, ktorá slúži na tréningy 
športového  lezenia aktívnych lezcov 

aj na krúžkovú činnosť. Lezecká stena 
je tak vhodná nielen pre začiatoční-
kov, ale i profesionálov.

Nový priestor pre šípkarov
V priestoroch Centra voľného času 
vznikla aj nová šípkarská miestnosť, 
ktorú využívajú deti zo šípkarského 
krúžku a seniori z denného centra.

V meste Prievidza pravidelne od-
straňujeme nelegálne skládky od-
padu a čistíme verejné priestran-
stvá. Žiaľ, po sviatkoch je odpadu v 
okolí našich príbytkov oveľa viac.
Prvé januárové dni čistili aktivační 
pracovníci verejné priestranstvá o čosi 
intenzívnejšie ako v predchádzajúce 
týždne. Najviac odpadu sa hromadí v 
okolí smetných nádob. 

Uplynulé dni aktivační pracovníci 
vyčistili nelegálnu skládku odpadu na 
Ul. Bajzu. Napriek tomu, že nejde o 
okrajovú lokalitu mesta, nájdu sa 
nezodpovední obyvatelia, ktorí opako-
vane znečisťujú verejný priestor. 
Podobná situácia bola v priestore 
stojiska kontajnerov na Tkáčskej ulici, 
kde sa odpad začal hromadiť už pár 
dní po uprataní. 

Aktivační pracovníci pravidelne čistia 
od skla a odpadu priestor Skateparku, 

no i navzdory tomu je opakovane 
odpad mimo smetných nádob.

Nepotrebné oblečenie patrí do 
smetnej nádoby
Obyvateľov vyzývame, aby nepotreb-
né šatstvo hádzali do kontajnerov na 
to určených. „So spoločnosťou, ktorá 
má zber použitého šatstva zazmluvne-
ný, rokujeme o lepšom vývoze. Aktivač-
ných pracovníkov vieme využiť aj na 
zmysluplnejšiu prácu ako len na dočis-
ťovanie a neustále odstraňovanie 
čiernych skládok od nezodpovedných 
obyvateľov,“ uviedla primátorka Kata-
rína Macháčková. 

Pripomíname, že v meste Prievidza 
funguje aj výmenný obchod BerTo!, 
kde môžete bezplatne odovzdať veci v 
zachovalom stave, ktoré nájdu nových 
majiteľov. Nepotrebný textil (plachty 
či deky) môžete po dohode zaniesť i do 
útulkov.

Lepšie podmienky pre športovanie v Centre voľného času

Všetci chceme čisté mesto
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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