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Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

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

0940 943 216
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ

0915 930 125    Handlová, Pstruhárska 3

DETAILING
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T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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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)

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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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
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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 ...

OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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Partner 

Wüstenrot

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

Meranie

zdarma
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-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
1

3
 1

2
3

 0
0

2
7

-1

Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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Rozvoz objednávok zadarmo.

OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»KUPIM moped PIONIER 
alebo BABETA zaplatim do 
500e 0904274781
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

byty/prenájom 4
»Hladam jednoizbovy byt 
na Severe do podnajmu na 
dlhodobo t.c.0918 21 34 12
»DAM DO PRENAJMU 1 IZBO-
VY BYT , DOBRA CENA, BOJNI-
CE 0905 868999.

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim staré mechanické 
hodinky a mince. 0905 767 
777

deťom 12

rôzne/predaj 13

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

hľadám prácu 15

zoznamka 16
»SYMPATICKA 57 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466
»66r vdova sa rada zozna-
mi so sympatickym panom. 
SMS 0904995010. Len seri-
ozne

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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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Mária Antonyová nar. 1940.

Ďakujem za prejavený súcit, manžel Anton.

Prežili sme spolu 62 rokov spoločného života.

S veľkým žiaľom oznamujem bývalým 
spolupracovníkom a známym, 

že dňa 6.12.2022 zomrela 
po ťažkej chorobe moja manželka
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Geraldom Pietrikom,

Manželka Klára a synovia Gerald a Róbert s rodinami.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,

ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
drahým zosnulým

ktorý nás navždy opustil 1.1.2023 vo veku 75 rokov.

pani Ľudmila Stupková

z Lehoty pod Vtáčnikom. 
 Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

  S úctou a láskou spomína celá rodina. 
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Dňa 27.1.2023 si pripomenieme
3. smutné výročie, odkedy nás navždy

opustila manželka, matka,
babička a prababička

pani Anna Babková.

pán Rudolf Babka.

„Kto v srdci žije, neumiera...“

Dňa 18.1.2023 uplynulo 20 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustila naša drahá mamička a starká
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Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Evka s rodinou.

Dňa 13.7.2023 uplynie 8 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil náš drahý otecko a starký
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23. januára 2006     
bol slovenský štátny smútok, ktorý ofici-
álne začal o 12:00 h a skončil 24. januára 
2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, 
ktorá sa stala 19. januára 2006.

Výročia a udalosti
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• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

30%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm
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OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0947 942 355
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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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0PRÁCA VO
FRANCÚZSKU

Práca vo Francúzsku
pre elektrikárov

0910 913 313
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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 !

NA ROZNOS NOVÍN
POČAS VÍKENDOV V LOKALITE:

HĽADÁME KOLPORTÉROV
/ študentov

HĽADÁME KOLPORTÉROV
/ študentov

Tel. 0905 719 148

• LAZANY
• NEDOŽERY 
   - BREZANY
• NOVÁKY

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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0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

inzerujte u nás
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Zariadenie pre seniorov Prievidza vy-
hlasuje výberové konanie na obsade-
nie pracovného miesta pracovník 
Ekonóm/ka v zariadení sociálnych 
služieb.
Požadované kvalifikačné predpoklady a 
iné kritéria a požiadavky nájdete na 
www.prievidza.sk. Náplňou práce je 
komplexné zabezpečovanie prác v ob-
lasti rozpočtovania a financovania, 
komplexné vedenie účtovníctva rozpoč-

tovej organizácie. Miesto výkonu je Za-
riadenie pre seniorov na J. Okáľa 6,  
97101 Prievidza.

Výška funkčného platu je určená podľa 
zákona č. 553/2003 Z.z. podľa započíta-
nej praxe a osobný príplatok. Pracovné 
miesto sa obsadzuje na dobu určitú. 
Termín nástupu je 15.2.2023. Kontakt: 
Ing. Darina Pařízková, personalisti-
ka@zps-prievidza.sk, +421465199321.

V meste Prievidza sa nachádzajú via-
ceré zbytočné dopravné značky. 
Častokrát ide o duplicitné značenia 
alebo značenia, ktoré si vzájomne od-
porujú. Preto zástupca primátorky 
Michal Dobiaš prichádza s novou ini-
ciatívou zameranou na redukciu ne-
potrebných, duplicitných alebo nad-
bytočných dopravných značiek.
Výhod redukcie zbytočných doprav-
ných značiek je viacero. Znížením počtu 
dopravných značiek, prípadne ich 
presunutím zo samostatných stĺpikov 
na stĺpy verejného osvetlenia:

- dôjde k zníženiu vizuálneho smogu 
popri komunikáciách, čo zatraktívni 
verejný priestor,

- zlepší sa viditeľnosť a prehľadnosť 
existujúceho dopravného značenia, čo 
bude mať za následok zvýšenie miery 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky,

- znížia sa náklady na údržbu doprav-
ných značiek a stĺpikov.

„Tieto značky vytvárajú vizuálny smog a 
špatia verejný priestor. Okrem toho, 
mesto má povinnosť do 3 rokov vymeniť 
všetky dopravné značky z dôvodu zmeny 
príslušnej vyhlášky, napriek tomu, že 
financovať to musí samospráva sama,“ 
uviedol zástupca primátorky Michal 
Dobiaš. 

Zástupca primátorky vytvoril výzvu, aby 
verejnosť mohla pomôcť pri zredukova-

ní nepotrebných, duplicitných alebo 
nadbytočných dopravných značiek. V 
prípade, že obyvateľ pozná miesta, kde 
sú zbytočné alebo duplicitné dopravné 
značky, resp. je možné dopravné značky 
osadiť na jestvujúci stĺp verejného 
osvetlenia namiesto značky osadenej na 
samostatnom stĺpiku, podnet s fotkou a 
popisom môže verejnosť na emailovú 
adresu zastupcaprimatora@prievi-
dza.sk. 

Všetky podnety a značky, ktoré bude 
samospráva chcieť odstrániť, budú 
predmetom posúdenia odbornými 
zamestnancami mesta, Okresným 
dopravným inšpektorátom a v prípade 
potreby aj Okresným úradom. 

„Najlepšia dopravná značka je taká, 
ktorá je viditeľná, zrozumiteľná a jasná. 
A hlavne, nech ich nie je veľa. Aj toto 
pomôže k tomu, aby naše mesto bolo 
krajšie,“ uzavrel Dobiaš.

Inzerát na pozíciu Ekonóm/ka v zariadení sociálnych služieb

Obmedzenie zbytočných dopravných značiek v meste
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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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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

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


