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PRIEVIDZSKO
žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

Pečené
prasiatka

T: 0908 13 11 99

131190265

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ROZVOZ a PREDAJ

Odstúpim zabehnutý
SECOND-HAND
721190172

131190261

Super cena

Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent
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131190012

Info: 0918 824 089

131190001

v Prievidzi na Ul. Madvu č.6

UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK
721190056

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

131190008

Neobyčajne obyčajné dni

Týždenne do 35 000 domácností

721190011

Najčítanejšie regionálne noviny

1

2
právnik radí / reality, domácnosť

PRIEVIDZSKO Nástup na rodičovskú dovolenku

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

 geometrické plány  vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131190002

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že roRodičovskú dovolenku možno chápať dičovskú dovolenku možno poskytnúť najdvoma spôsobmi. V prvom prípade nasle- dlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
duje po uplynutí materskej dovolenky a bez veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznirozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo vým zdravotným stavom vyžadujúcim osootec dieťaťa. V druhom prípade je to obdo- bitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktobie považované za materskú dovolenku, ale rom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starost- v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nelivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec. čerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
V nasledujúcom texte sa zameriame na resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenprvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o ky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmedieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať nený. To znamená, že ak si zamestnanec
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú logicky už nemá možnosť ju posunúť aledovolenku nasledovať bezprostredne po bo odložiť. Zamestnanec musí písomne
materskej dovolenke, začína rodičovská oznámiť zamestnávateľovi najmenej
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec po- jeden mesiac vopred predpokladaný
žiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné deň nástupu na rodičovskú dovolenmať na mysli, že nárok na rodičovskú dovo- ku, predpokladaný deň jej prerušenia,
lenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov skončenia a tiež akékoľvek zmeny týživota dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje kajúce sa týchto údajov. Na záver možno
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovoako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky lenku a zamestnávateľ je naopak povinný
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestdieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžadu- nancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákoje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade nom stanovené podmienky.
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čer» Tím advokátskej kancelárie
paná aj opakovane, resp. prerušovane
V4 Legal, s.r.o.
(po prerušení je možné opätovne požiadať
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

0905 473 845
Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.
Cena 600€ + energie T: 0903 538 570

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory na prenájom - 1. posch.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2, tel. 0905 471 989

Predám
pozemok

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

ul. Riečna 1 200m

95 000€.

T: 0903 538 570

47-013

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

PD19-25 strana-

24 nových moderných
dekorov

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
2

2

721190164

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

131190006

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

721190163

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

721190174

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

(práva a povinnosti zamestnanca)

721190164

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190003

Redakcia:

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

od 108€
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721190098

(dokončenie)

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

721190105

Mediteriánska diéta

131190245

3
zdravie / domácnosť, služby

Q-ZETT

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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ERKADO

-25%

131190005

lianska 19
. s r.o. Duk
Q-ZETT spol
0908 124 659
542 02 25
k
www.q-zett.s
info@q-zett.sk

131190058
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PO-PIA 9:00

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

T:0948 975 710

0910 598 927
131190244

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

131190016

72119 0002

PÁLENICA

KARPATY

6(%('5$ä,(T: 0911 520 675
YRĐQpWHUPtQ\SiOHQLD
REMHGQiYN\SUHGDMRYRFLDNYDVRY
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721190182

hurtis@advokathurtis.sk

E+G STAV s.r.o.

131190089

Chcete

štiepaný buk - odrezky dub

4
kultúra, služby, zamestnanie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Kúpim garzónku alebo
1 izb. byt v PD aj v pôvodnom stave. Ponúknite. RK
nevolať! T: 0918 546 386
» Kúpim 2 -3 izb. byt v Prievidzi. Ponúknite. RK nevolať!T: 0905 180 640
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T:
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť,
korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú
skúšku. T.č.: 0905 925 991

46-0192

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.
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 novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

NEJDE VÁM
BIZNIS?

45-0178

02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
T: 0908 205 521
» Predám 2kolesový malotraktor Agzat 100 za 750
€. T: 0915 418 014
» Vymením 2kolesový
malotraktor Agzat 100 za
malý kultivátor Mountﬁeld. T: 0915 418 014

KONTAKTUJ
TE NÁS

prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
45-0051

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy od Janky ŽELIBSKEJ a iné. T: 0903
868 361
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Kúpim staré Primky a
iné mechanické hodinky, strieborné mince. Tel:
0905767777
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.
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47-019

131190250

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» 39 roč. žena hľadá priateľa len vážne T: 0951 232 120
» Mám 58 r. hľadám si priateľa na zoznámenie, prosím len vážne, možnosti aj
bývanie T: 0918 196 025

5
zamestnanie, služby, domácnosť

izolácie plochých striech

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

25.6.2019 o 16.00 h.

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

721190166

 zatepľovanie plochých striech
 viac ako 20 ročné skúsenosti
 zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech
%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 25.6.2019

%8'29$$*52352'8.7DV



NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

131190024

$PRWRF\NOH $0$$$

131190010

131190011

721190148

Platové podmienky:
840€/brutto + diéty, prípadné mesačné odmeny

67$9(%122%&+2'1¢632/2ï126ė

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

721190001

Spoločnosť Pfeiﬀer SK s.r.o.
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

0903 404 935

76-0009

GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
131190268

tel.:

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

do panelárne
v Nemecku.

0908 234 961, ﬁlipovicova@pfeiﬀersk.sk

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

TPP + 2300€/netto
ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

45-0196

Práca
v Rakúsku

v Prievidzi

(zámočník, inštalatér, tesár)

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
131190009

0948 109 195

36-0006

45-0008

Nástup IHNEĎ!
fo: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

ŽELEZIAROV

SBS
LAMA SK

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
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32-0024-4

MQORNGVPÁTGCNK\ÁEKCUVCXGDPÝEJRTÁE
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služby, domácnosť
Vtipy
týždňa
» Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
-Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.
» Prvá dovolenka pri mori.

» Kedy muž na dovolenke
otvorí žene dvere na aute?
1. Keď má nové auto.
2. Keď má novú ženu.
» Turista v Petrohrade sa
pýta:
-Kde je blízko dobrá
reštaurácia?
Miestny znalec mu odpovedá:
-Vo Fínsku.

HUSOKAČKY 8 €/kg
HUSI
9 €/kg
BROJLEROVÉ KURENCE 3,50 €/kg
OBJEDNÁVKY: 0905 745 006 • 0903 944 151

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD

59-0087

Manžel vylieza z vody a
žena sa ho nedočkavo pýta:
-Tak aké je more?
-Ako tvoje polievky drahá!
Slané a studené…

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

- Niečo ako plavky, ukazujú veľa, ale skrývajú to
podstatné.

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

» - Čo je štatistika?

» Letkis je taký tanec, ako
naše hospodárstvo - dva
kroky dopredu, štyri dozadu a ešte sa aj pri tom
tlieska!

»

18-011

»- Prečo je ráno rosa?
- Lebo Zem sa pri otáčaní
zapotí.

75-24

Ide rybár okolo jazera a
vidí druhého rybára. Pýta sa:
- Tak čo, aká je voda?
A druhý odpovedá:
- Výborná, rybám sa ani
nechce von.

»- Mami, môžem sa ísť kúpať do mora?
- V žiadnom prípade, sú
príliš veľké vlny.
- Ale ocko sa kúpe!”
- Ocko môže, ten má
uzavretú vysokú životnú
poistku.

SLUŽBY

»- Najradšej chodím do rybárskeho spolku. Vždy keď
prídem, vítajú ma s otvorenou náručou.
- Vinco, oni ťa nevítajú, iba
ukazujú akú veľkú rybu
práve chytili.
» redakcia

PD19-25 strana-
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7
služby

UČENIE NÁS BAVÍ AJ V LETE!

Otázku, ako stráviť leto, si v týchto dňoch
kladie asi väčšina z vás. Máme pre vás tip na
zaujímavé spestrenie si tohto najobľúbenejšieho ročného obdobia.
Ak patríte k tým, ktorí si celý rok sľubujú,
že už konečne začnú chodiť na angličtinu
alebo nemčinu, ale vždy si nájdu dôvod prečo s tým ešte chvíľu počkať, máme pre vás
riešenie. Už na nič nečakajte a skúste našu
letnú jazykovú školu!
Jazyková škola ZARAZ otvára svoje kurzy
aj počas letných prázdnin. Kurzy skupinové, individuálne, firemné, ranné, popoludňajšie i večerné otváreme už 1.7.2019. Kurzy
sú vhodné nielen pre študentov a budúcich
maturantov, ale aj pre širokú verejnosť bez
ohľadu na vek.
Tak hor sa do toho! Veď popri kúpaní sa a
užívaní si letných radovánok trochu „speakovania“ alebo „sprechovania“ nie je na škodu.

vedieť ako. Vyučovanie v ZARAZ je jednoducho
príjemné a všetko ide akosi ľahšie.
Ak máte pochybnosti, vyskúšajte si to
najskôr zadarmo!
Keďže najlepšia je osobná skúsenosť, prihláste sa na ukážkovú hodinu ZADARMO a
vyskúšajte si to na vlastnej koži. Na ukážkovej hodine sa dozvite viac nielen o metóde výučby, ale aj o samotných kurzoch. A
hlavne budete mať príležitosť vyskúšať si, či
vám náš prístup a spôsob výučby vyhovuje
rovnako ako ďalším spokojným študentom
jazykovej školy ZARAZ.

131190040

Prihlásiť sa môžete cez formulár na našej
stránke www.zaraz.sk, telefonicky na čísle 0917 109 899 alebo na e-mailovej adrese
bronislavazigova@zaraz.sk. Radi vám poradíme, ktorý kurz je pre vás najvhodnejší, a
A ako to v ZARAZ funguje?
tiež odpovieme na všetky vaše otázky ohľaZabudnite na nekonečné bifľovanie sa sloví- dom výučby.
čok a článkov, či na hrozivo vyzerajúce gramaUkážkové hodiny ZADARMO!
tické cvičenia. U nás sa učíte tak jednoducho a
prirodzene, že si častokrát ani neuvedomuje- HANDLOVÁ:
26.6. o 17.00 hod.
te, že sa vlastne učíte. Bez stresu, s úsmevom
na tvári, hodina vám ubehne, ani nebudete PRIEVIDZA: 25.6. a 27.6. o 18.00 hod.

ŽP EKO QELET a.s.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Handlová
Prievidza

0903 535 309
0911 570 047

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

www.ekoqelet.sk
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spomíname

„Kto v srdci žije, neumiera...
Lásku mala na perách, dobrotu v srdci. “

Dňa 23.6.2019 si pripomíname
2 smutné roky, čo nás navždy
opustila naša drahá

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli navždy rozlúčiť
s mojou milovanou mamičkou
pani Máriou Paulíkovou, rod. Dobišovou

Gabriela Stanislavová, rod. Uhliariková.

z Chrenovca - Brusna,
ktorá nás navždy opustila po ťažkej chorobe vo veku 79 rokov dňa 3.6.2019.

Smútiaca rodina.

131190266

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
131190262

Za slová útechy a kvetinové dary ďakuje a s láskou spomína dcéra Danka a celá rodina.

„Kto v srdci žije, neumiera...“

„Nezomrela som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali...“

Dňa 21.6.2019 sme si pripomenuli
6 rokov od úmrtia nášho drahého otca,
starkého a prastarkého

Dňa 25. júna 2019 si pripomenieme
3. smutný rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
mamina a starká

pána Oskára Briatku
z Bojníc.

Dňa 2.7. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila milovaná mama, starká a prastarká

pani Jana Dušalová, rod. Sekerová.

pani Agátka Briatková
S úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

721190156

Smútiaca rodina.

„Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek,
ktorý odišiel navždy, nám bude chýbať.“

721190183

z Bojníc.
Kto ste ioch poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

„Kto v srdci žije, neumiera ...“

Dňa 24.6. 2019 uplynie smutný rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec a prastarý otec

Dňa 20.6. 2019 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec,
starý otec a prastarý otec

Milan Gilan

Viliam Vida.

z Lipníka.
721190167

Tak, ako rýchlo rozkvitol májový kvet,
tak rýchlo uvädol môj mladý vek.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo,
osud vzal. Odišiel si nám všetkým,
ktorí sme ťa radi mali, odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa zbohom dali...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 12.júna 2019 s našim drahým manželom,
otcom a dedkom

Dňa 18. 6. 2019 uplynulo 21 rokov
od úmrtia nášho drahého syna,
otca a brata

Imrichom Bernátom,

Daniela Laczka.

ktorý nás opustil vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

S láskou rodičia, deti Janka a Tomáško, sestra s rodinou a ostatná rodina.

721190175

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
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721190185

za čo ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami.

721190179

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu krátku a tichú spomienku,
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mesto prievidza

MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Výučba na prievidzských školách s ďalšou smart inováciou

Projekt AdTech je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre kvalitnú prípravu žiakov
základných škôl pre uplatnenie v technických
odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a v Prievidzi. Začiatkom
júna bolo do priestorov Centra voľného času v
Prievidzi dodané technické vybavenie potrebné
pre plnenie cieľov projektu. „Dodávateľská firma uskutočnila odbornú inštaláciu, kalibráciu
zariadení, predviedla funkčnosť 3D scanerov a
tlačiarní, vytlačila skúšobný objekt a zaškolila
členov projektového tímu za mesto Prievidza
pre obsluhu zariadení“, opísala prípravu Darina
Laluhová, referentka pre projekty a investície z
MsÚ Prievidza.
V tomto období je realizované zaškolenie lektorov - učiteľov zo siedmich, základných škôl a
CVČ, ktorí zároveň prevezmú technické vybavenie pre jednotlivé školy zúčastnené na projekte.
Každá škola bude vybavená 3D scannerom. Samotné 3D tlačiarne budú nainštalované v CVČ.
Jedna kompletná zostava technického vybavenia
zostane v priestoroch CVČ Prievidza, kde bude k
dispozícii žiakom ostatných škôl a všetkým aj v
rámci voľnočasových aktivít, na zoznámenie sa
so súčasnými metódami a postupmi 3D tlače.
Od septembra školského roku 2019/2020 bude
projekt pokračovať výukou žiakov 7., 8. a 9. ročníkov zúčastnených základných škôl.
Ciele projektu
- Spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológií 3D tlače v súlade s potreba-

mi miestnych zamestnávateľov, jeho overenie so
žiakmi a pedagógmi vo výuke základných škôl
v oboch krajinách, zabezpečenie predpokladov
pre systémové využitie, vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výuku.
- Rozvoj kreatívnej tvorby žiakov a ich všeobecných schopností pre uplatnenie v technických
odboroch, stimulácia záujmu o ďalšie štúdium
techniky.
- Rozvoj profesionálnych schopností súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako
moderného odvetvia významne zvyšujúci uplatniteľnosť na trhu práce.
Financovanie projektu
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v
rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdavky projektu predstavujú 211 574,76 eur, z toho pre mesto
Karviná 110 389,16 eur a pre mesto Prievidza 101
185,60 eur.
Výška nenávratného finančného príspevku pre
mesto Karviná je 99 350,23 eur a pre mesto Prievidza 96 126,32 eur. Spolufinancovanie mestom
Prievidza predstavuje sumu 5 059,28 eur.
Informácie o projekte:
Názov projektu: AdTech
Kód projektu v ITMS2014+: 304011D118
Trvanie projektu: od 28.10.2016 do 29.08.2020
Vedúci partner: Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Prievidza
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Operačný program:
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, www.sk-cz.eu

„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj
(EFRR) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“
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131190184

Žiaci prievidzských škôl budú mať výučbu
výpočtovej techniky doplnenú o štúdium
technológie 3D tlače. Základné školy z miest
Prievidza a Karviná sa zapojili do cezhraničného projektu AdTech.
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politická inzercia / služby

» Igor Matovič

0905 638 627

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Ničia Vás BANKY ?

predseda hnutia OĽANO

66-0112

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH

09-31

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Zlatica Kušnírová pozýva
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reality

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

85_0410

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

CALL CENTRUM:

0905 552 537

IENKY

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

Prijmeme zamestnanca na pozíciu

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

OPERÁTOR

45-0201

0ENFOBPEȽ

DOPR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy
v trojzmennej prevádzke - kompletovanie
a balenie vo výrobe plastových výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou
Mzda: 520€, max. 30% prémie

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu
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131190043

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

UBYTOVANIE a

85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

85_0426

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS

12
služby, domácnosť

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

JAPONSKÉ STENY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

OBNOVA STRIECH

Adresa:

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85 0026

www.inexdecor.sk

131190267

PODLAHY

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

terasy

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

