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PRIEVIDZSKO
Téma týždňa

v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

č. 4 / 27. január 2023 / 27. rOčnÍK

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma

13
 12

3 
00

19

1
3
 1

2
3
 0

0
5
5

Pracovná ponuka

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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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)

1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti
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Fašiangy sú prechodom medzi zimným 
a jarným obdobím. Tradičné fašiangové 
jedlo bolo mastné a sýte. Typické pre toto 
obdobie sú zakáľačkové pokrmy, ako na-
príklad držková, restovaná pečienka, 
tlačenka, jaterničky. Nezabúda sa však 
ani na milovníkov sladkého jedla, pri-
čom typickým fašiangovým jedlom sú 
okrem iného aj šišky vyprážané na mas-
ti. Prinášame recept na ich prípravu.

Fašiangové šišky
Suroviny: 500 g hladkej múky, 250 až 

300 ml mlieka, 40 g práškového cukru, 
1 vajce, 3 vaječné žĺtky, 42g droždia, 4 
PL oleja, 4 PL rumu, štipka soli, hustý 
džem, 4 PL kryštálového cukru, 1 KL 
kryštálového cukru do kvásku

Postup: Z droždia, 100 ml mlieka, ly-
žičky cukru a trochy múky pripravíme 
kvások. Prelejeme ho do väčšej misy, 
pridáme zvyšné mlieko, vajce, 3 žĺtky, 
cukor a všetko spolu vymiesime. Potom 
pridáme rum, olej, a po troške prisýpa-
me múku zmiešanú so štipkou soli. Cesto 
prikryjeme utierkou, položíme ho na tep-
lé miesto a necháme vykysnúť. Potom ho 
vyklopíme na pomúčenú dosku a nechá-
me chvíľku oddýchnuť.

Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme z 

neho pomúčeným pohárikom alebo 
kovovým kolieskom šišky. Na každé ko-
liesko cesta dáme lyžičku hustého dže-
mu a položíme druhé koliesko. Okraje 
koliesok prstami pritlačíme a o kúsok 
menším kolieskom znovu vykrojíme ko-
liesko, čím vznikne plnená šiška. Takto 
pripravené šišky zakryjeme čistou utier-
kou a necháme na teplom mieste ešte 
podkysnúť.

V hlbšej panvici rozpálime olej. Šišky 
musia v oleji plávať. Šišky vypražíme z 
oboch strán tak, že ich najskôr  kladieme 
do oleja vrchnou stranou, keď sú upeče-
né, otočíme ich a pečieme z druhej strany.

Vypražené šišky necháme odkvapkať 
od prebytočného tuku na papierových 
obrúskoch a potom posypeme práško-
vým cukrom.

Fašiangové hodovanie

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Agentúra štátom podporovaného 
nájomného bývania (AŠPNB) spusti-
la na stránke najomnebyvanie.gov.
sk formulár, kde sa môžu záujemco-
via o nájomné byty so štátnou pod-
porou registrovať. Zároveň musia 
špecifikovať, aký veľký byt by potre-
bovali, v akej lokalite, ale napríklad 
aj to, koľko osôb bude s nimi bývať.

Tento formulár slúži na prejavenie pr-
votného záujmu. Ďalším krokom bude 
zverejnenie ponúk bytov, kde si záujem-
covia budú môcť rezervovať konkrétny 
byt. „Agentúra spúšťa webstránku, kde 
sa ľudia dozvedia všetko o štátom podpo-
rovanom nájomnom bývaní a môžu sa i 
registrovať. V tejto chvíli je dôležité pove-
dať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú 
pravidelne informovaní o projektoch v 
nimi vybranej lokalite,“ informoval pred-
seda predstavenstva Agentúry štátom 
podporovaného nájomného bývania Pe-
ter Sekáč. Celý systém štátom podporova-
ného nájomného bývania je vo fáze, kedy 
by mali investori Agentúre predkladať 
projekty bytových domov s nájomnými 
bytmi na schválenie. Až keď budú byto-
vé domy schválené agentúrou, dostanú 
záujemcovia možnosť si konkrétny byt 
vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.
sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto 
bývanie.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem 
informácií o tomto systéme ponúka pou-
žívateľom aj informatívnu kalkulačku s 

možnosťou vypočítať si, aký príjem mu-
sia mať, aby mali nárok na požadovaný 
byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam 
všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, 
aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 
Štátom podporované nájomné bývanie 
by malo priniesť vyššiu dostupnosť bý-
vania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale 
ten nepostačuje na schválenie hypotéky, 
prípadne by hypotéka pohltila väčšiu 
časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v 
projekte štátom podporovaného nájom-
ného bývania by malo byť lacnejšie v 
priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. 
Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov. 
Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční 
investori. Investičné zmluvy, ktoré schvá-
lila vláda SR v decembri minulého roka 
ako pilotný projekt, by mali priniesť na 
Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov 
za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB mo-
mentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Spustili formulár na nájomné byty 

» ren

zdroj foto wal_172619 pixabay
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

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

0940 943 216
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RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ

0915 930 125    Handlová, Pstruhárska 5

-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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Rozvoz objednávok zadarmo.

OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

7

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
ako zriaďovateľ stredných škôl schvá-
lil krajské štipendium. S výberom 
budúceho povolania a konkrétnej 
strednej školy stredoškolákom v kra-
ji každoročne pomáha aj podujatie 
Stredoškolák – Hrdina remesla. 

Ide o výstavu stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja, na ktorej školy prezen-
tujú svoje zručnosti prioritne deviatakom 
zo základných škôl. Pomôcť rodičom pri 
výbere tej správnej školy pre svojho ško-
láka môže aj portál kampane s názvom 
Hrdina remesla. Ten združuje všetky ško-
ly v kraji, ktoré svojich žiakov pripravujú 
priamo pre potreby trhu práce. Viac infor-
mácií je dostupných na webovej stránke: 
http://www.hrdinaremesla.sk.

Schválili štipendium
Trenčiansky samosprávny kraj ako 

zriaďovateľ stredných škôl v snahe pod-
poriť záujem žiakov o štúdium v nedo-
statkových odboroch schválil krajské 
štipendium. Za účelom zvýšenia záujmu 
žiakov dosahovať mimoriadne výsledky 
vo vedomostných, športových a kultúr-
nych súťažiach bol tak vytvorený moti-
vačný program, ktorý má taktiež prilákať 
potenciálnych študentov na tie učebné a 
študijné odbory vzdelávania, ktoré nie 
sú dostatočne obsadené. Ide spolu o 34 
tradičných remeselných, najmä výrob-
ných odborov vzdelávania žiadaných 
zamestnávateľmi v kraji. Pre školský rok 

2022/2023 sa motivačné štipendium týka 
18 odborov vzdelávania na 13 stredných 
odborných školách. Od septembra 2022 
tak prváci študujúci v týchto odboroch 
môžu získať 50 eur mesačne ako moti-
vačné štipendium. Podmienkami získa-
nia štipendia sú prospech, správanie či 
dochádzka. 

Duálne vzdelávanie
„Naším strategickým zámerom je v 

súlade s potrebami trhu práce posilňovať 
technické odbory na školách a zapojiť 
čo najviac žiakov do systému duálneho 
vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom na 
Slovensku. Silné stránky duálneho vzde-
lávania spočívajú v plynulom prechode 
zo vzdelávania na trh práce. Študenti 
nadobudnú kvalifikáciu a prax priamo 
u zamestnávateľa. Osvoja si pracovné 
návyky priamo vo výrobnom procese, 
pričom ich výučba prebieha na nových 
technológiách, ktorými zamestnávatelia 
disponujú. Duálne vzdelávanie posky-
tuje 22 stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ informovala Lenka 
Kukučková z kancelárie predsedu TSK a 
dodala: „Operatívne reagujeme na zme-
ny vyplývajúce z požiadaviek trhu práce 
aj pri zaraďovaní nových odborov štúdia. 
Ponuka gymnaziálneho štúdia bude už 
od nového školského roka rozšírená o 
bilingválnu formu na väčšine gymnázií 
v kraji.“

Schválili krajské štipendium

» ren

auo-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»KúPIM moto Jawa PIONIER 
alebo BABETA zaplatím do 
600e 0904274781

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
»ODKúPIM MINCE BANKOVKY 
VECI ZO STRIEBRA KROJE AJ 
čASTI OBRAZY VYZNAMENA-
NIA A INé 0903868361
»Kúpim staré mechanické 
hodinky a mince. 0905 767 
777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»Rušíte kovoobrábaciu 
dielnu a sklad? Odkúpim 
nepouzite zasoby, sustruz-
nicke materialy. 0951 624 
900
»Kúpim nepoužité vrtáky 
z CSSR, zavitniky, material 
radeco. Vacsie mnozstvo. 
0951 624 900
»Kúpim pásovu pílu na dre-
vo typ 320, 0908 280 376

hľadám prácu 15
»Potrebujeme pomoc k 
čiastočne imobilnej dô-
chodkyni v Handlovej. Viac 
info : 0919211902

zoznamka 16
»68r s domom hlada part-
nerku 0910706265
»Senior 62r.hladá partner-
ku,0905 239 322.
»OSAMELO ZIJUCI 70r.DO-
CHODCA,HLADA PRIATELKU.
PD A OKOLIE,t. 0915 537 580

Občianska
riadková
inzercia

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.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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
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 Cestovanie 

do Chorvátska 

sa zjednoduší



PD23-04_strana- 5

 služby, zamestnanieprievidzsko
5

3
3
-0
0
0
5

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

inzerujte u nás

2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti
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www.zaluzie-cibula.sk
038 740 14 60 | info@zaluzie-cibula.sk

ŽALÚZIE I ROLETY I MARKÍZY I PERGOLY

VONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ZĽAVA
-21%

Platí len na objednávky prijaté do 30. 4. 2022.
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ZĽAVA
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Platí len na objednávky prijaté do 30.4.2023
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Vlašské orechy sú plody listnatého 
stromu orecha kráľovského. Svojím 
vzhľadom sa podobajú tvaru mozgu 
a preto sú mnohokrát považované 
za „potravinu mozgu“. Avšak za to 
pomenovanie vďačia nielen svojmu 
vzhľadu, ale i obsahu živín, kto-
ré pozitívne vplývajú na zdravie a 
podporu funkcie mozgu.

Účinky na zdravie
„Vlašské orechy taktiež veľmi dobre 

vplývajú na zdravie srdcovo-cievneho 
systému, sú dobrým zdrojom bielko-
vín, obsahujú vitamín E alebo vitamí-
ny skupiny B, taktiež minerály ako na-
príklad mangán, fosfor či meď“, hovorí 
MUDr.Šranková z Poradne zdravia Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Bratislava. „Tak ako u všetkých 
orechov, veľkú časť vlašských orechov 
tvorí tuk, avšak s tým rozdielom, že 
vlašské orechy obsahujú vysoké množ-
stvo esenciálnych omega-6 a omega-3 
polynenasýtených mastných kyselín. 
Obsahujú i vlákninu, ktorá je nesmier-
ne dôležitá pre správne tráviace proce-
sy“, dopĺňa odborníčka. 

Skladovanie
Vlašské orechy nie sú náročné na 

skladovanie. Orechy v škrupinke je 
vhodné skladovať na suchom, tmavom 
a chladnom mieste. Vylúpané orechy 

odporúčajú odborníci skladovať v 
chladničke, kde vydržia i niekoľko me-
siacov. 

Použitie
Vlašské orechy majú lahodnú chuť 

a sú ideálnou prísadou do mnohých  
jedál, či už len prisypané v celku ale-
bo nahrubo podrvené na doplnenie 
chuti a vzhľadu jedla, alebo pomleté a 
tak pridané do slaných receptov, ako 
napríklad omáčok a nátierok či do slad-
kého pečenia. Pridávať ich tam môže-
me v surovom stave alebo aj opražené. 
Výbornou pochúťkou sú však aj orechy 
v celku alebo napríklad namáčané v 
mede.

Nepodceňujte 
silu vlašských orechov

» ren
zdroj foto maxmann pixabay

Epidémia vysokopatogénnej vtáčej 
chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom 
do roku 2023 je doteraz najväčšia pozo-
rovaná v Európe. Vírusy vtáčej chrípky 
môžu spôsobiť infekciu u vtákov, ale aj 
u ľudí. Prirodzeným rezervoárom víru-
su vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné 
vtáky. V tejto súvislosti vydal Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR pre verejnosť 
nasledovné odporúčania:

V prípade, že spozorujete uhynuté 
vtáctvo, sa odporúča:
• pri nájdení uhynutých vtákov sa nedotý-
kajte kadáveru, vyvarujte sa akémukoľvek 
kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výluč-
kami a kontaminovanými predmetmi (po-
vrch vajec, predmety v kuríne a pod.), 
• podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy je potrebné informáciu o uhynutom 
vtáctve čo najskôr nahlásiť na telefónne číslo 
112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR.

Pri chove domácej hydiny je potrebné 
dodržiavať:
• zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné 
umývanie rúk, 
• v prípade zmeny správania sa hydiny 
okamžite informovať Štátnu veterinárnu a 
potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami 
z hydiny je dôležité:
• dôkladné a časté umývanie rúk teplou vo-
dou a mydlom pri príprave surového mäsa z 
hydiny a vajec, 
• surovú hydinu a vajcia skladovať a pri-
pravovať oddelene od ostatných potravín; 

používať oddelené náradie, riady a pomôc-
ky, ako napr. nože a dosky na krájanie pre 
manipuláciu so surovými potravinami, 
• uskladňovať jedlo v nádobách - obaloch, 
aby ste zabránili kontaktu medzi surovina-
mi a pripravenými jedlami; aby ste predišli 
kontaminácii iných potravín, hydinu roz-
mrazovať na podnose v chladničke, 
• odstraňovať obaly, v ktorých bola zabale-
ná hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať 
tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny, 
• dôkladné umývanie pracovných plôch, 
kuchynského náradia a riadu pod tečúcou 
teplou vodou s prídavkom čistiaceho pros-
triedku na riady, 
• dôkladné varenie usmrcuje vírus - všetky 
jedlá z hydiny (vrátane vajec) je potrebné 
tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota 
najmenej 70 °C vo všetkých častiach spra-
covanej potraviny; ideálne je používať tep-
lomer. Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či 
šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či 
mäso hydiny nie je červené alebo ružové a v 
prípade vajec, či sú bielka a žĺtka pevné (od-
porúča sa tepelná úprava vajec minimálne 
6 minút v závislosti od ich veľkosti), 
• neodporúča sa konzumovať surové alebo 
nedostatočne tepelne upravené pokrmy z 
hydiny (vrátane vajec).

POZOR: Osoby, ktoré prišli do priameho 
kontaktu s chorým alebo uhynutým vtác-
tvom, musia sledovať svoj zdravotný stav 
a v prípade vzniku príznakov chrípky či 
chrípke podobného ochorenia ihneď kon-
taktovať lekára.

Odporúčania v súvislosti s vtáčou chrípkou

» ren

"Oči tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú. 
Tvoje srdce však ostalo v nás, bude nás tešiť, bude 

nás hriať i keď ty budeš už navždy kľudne spať."

Dňa 31.1.2023 si pripomenieme 
1. smutné výročie, kedy nás navždy opustila 

naša milovaná manželka a mamina
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z Lehoty pod Vtáčnikom.

Jana Krištofová

S láskou spomína manžel Štefan, dcéry Michaela a Tatiana.

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 pripomíname 
3. smutné výročie, odkedy nás navždy

opustila manželka, matka,
babička a prababička
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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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Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA
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Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie ná-
vrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský 
anjel, ktoré bude udelené v rámci slávnostného pod-
ujatia Tváre mesta 2022.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo 
skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievi-
dza a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďova-
ní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili 
dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vyko-
nali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech 
mesta a jeho obyvateľov.

Ocenenie bude odovzdané počas slávnostného večera 
Tváre mesta 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. 
mája 2023 v Dome kultúry. 

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský 
anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny 
osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, 
poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Návrh musí obsahovať:
- meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby 
alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
- bydlisko/sídlo navrhovanej osoby
- profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
- charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
- odôvodnenie predloženého návrhu,
- základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie 
ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. 
názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).

Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripra-
vený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský 
úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 31. 
marca 2023 osobne, poštou alebo e-mailom na adresu 
diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po 
uvedenom termíne nebudú akceptované.

Obyvatelia Prievidze môžu zasielať návrhy na ocenenie Prievidzský anjel

Odovzdanie staveniska na výstavbu detských jaslí 
sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2022. Výstavba jaslí 
by mala potrvať päť mesiacov od prevzatia stavenis-
ka, teda do 10. marca 2023.

V rámci výstavby detských jaslí budú realizované 
úpravy objektu Materskej školy na Ulici A. Mišúta. Vybu-
dovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov 
sa tak zabezpečí starostlivosť o deti v predškolskom 
veku na území mesta. 

„Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie 
rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie 
začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Kapa-
cita jaslí bude 20 detí,“ priblížila primátorka Katarína 
Macháčková.

Stavebné úpravy súvisia s transformáciou objektu na 
jasle, vrátane úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť 

Stavebné práce na mestských jasliach pokračujú
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V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia na vybudovanie 
svetelnej križovatky na Starom sídlisku. 

Samospráva reaguje na dlhoročnú požiadavku na 
zmenu organizácie dopravy na križovatke ulíc M. R. 
Štefánika a B. Björnsona, kde vznikali časté kolízne situ-
ácie. Po farebnom zvýraznení priechodov pre chodcov 
pristúpilo mesto Prievidza k rozhodnutiu vybudovať na 
predmetnej križovatke svetelnú signalizáciu.

„Časté dopravné nehody nás viedli k rozhodnutiu riešiť z 
dlhodobého hľadiska situáciu usmernenia dopravy na 
danom úseku. Samozrejme, rozhodnutiu vybudovať 
svetelnú križovatku na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona 
predchádzali viaceré analýzy a štúdie pracovných skupín 
a odborných orgánov,“ uviedla primátorka Katarína 
Macháčková. 

Predmetom uzatvorenej zmluvy je vypracovanie projek-
tovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia 
v rozsahu prestavby existujúcej neriadenej križovatky 
na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona na svetelnú križo-
vatku. V rámci návrhu je potrebné riešiť aj pohyb cyklis-
tov a chodcov. 

Potreba zmeny križovatky vyplynula z požiadaviek na 
zlepšenie dopravnej priepustnosti križovatky a priľah-
lých komunikácií pre všetkých účastníkov cestnej 
premávky so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť 
premávky v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie je podľa zmluvy stanovené najne-
skôr do 60 dní od začatia projektových prác. Cena za 
dielo je stanovená vo výške 23 988 eur s DPH. Zhotovite-
ľom je IPOS, s.r.o.

„Verím, že zmena organizácie dopravy prinesie dlho 
očakávané uspokojenie všetkých účastníkov premávky, 
no najmä zvýši bezpečnosť pre vodičov a chodcov,“ uzav-
rela primátorka.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona

objektu, zateplenie fasády a strechy objektu, výmeny 
okenných a dverných výplní otvorov, výmeny vnútor-
ných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích pred-
metov, výmeny vykurovacích telies a rozvodov ÚK (vrá-
tane hydraulického vyregulovania sústavy), výmeny 
elektrických rozvodov, svietidiel, zásuvkovej inštalácie 
a EZS. 

Súčasťou prác bude aj montáž vzduchotechnických 
zariadení, realizácia nových povrchových úprav stien, 
stropov a podláh, prístavba kočikárne a nového úniko-
vého schodiska, rekonštrukcia jestvujúcej spevnenej 
plochy a okapového chodníka okolo objektu, rekon-
štrukcia plochy ihriska, sadové úpravy a umiestnenie 
detských hracích
prvkov.

Náklady na vybudovanie detských jaslí v meste Prievi-
dza sú zmluvne stanovené na sumu 736 517,63 eur. Na 
realizáciu projektu výstavby detských jaslí získalo 
mesto Prievidza nenávratný finančný príspevok, maxi-

málne do výšky 469 879,40 eur, z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu, Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja.
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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