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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Nehaňte ľud môj
drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

T: 0908 13 11 99

PALIVOVÉ DREVO
BUKOVÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496
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131190337

Pečené
prasiatka

721190204

s komplet zariadením, T: 0911 641 623

721190011

ODSTÚPIM KRČMU V HANDLOVEJ

131190338

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

131190001

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o
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právnik radí / reality, služby

PRIEVIDZSKO Zmluva o finančnom leasingu

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

131190002

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

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

Chcete

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

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
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131190310

PONÚKAME
STAVEBNÉ PRÁCE
obklad, dlažba, sadrokartón,
maľovanie, podlahy, omietky,
KOMPLETNÉ STAVBY NA KĽÚČ
BEZKONKURENČNÉ CENY!

štiepaný buk - odrezky dub

T: 0940 214 847, 0910 706 467

0910 598 927

Stredné Slovensko
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ZA

J+B

131190244

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

131190339

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
72119 0002

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

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

131190006

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

721190202

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

721190213

Redakcia:

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

Východné Slovensko

09-31

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
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spoločnosť / interiér, služby

PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

0905 406 261, 0917 399 777

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

ADRESA PREDAJNE

SLUŽBY HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

URKQDVHGHQLH
SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

721190220

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

Informácie o cenách nájdete na web stránke
dopravex.sk, e-mail: dopravex@dopravex.sk
Informácie dopravy naceníme po tel. dohovore

131190251

131190089

Ponúkame najvýhodnejšiu dopravu.

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

ÒORåQêSULHVWRU
ÒORåQêSULHVWRU
Madlo 37cm
+ taburetky

ÒORåQêSULHVWRU

6SDQLHã[FP
131190336
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Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Nie som zástancom radikálnych
ciest riešenia. Som viac-menej
presvedčená, že u radikalistov (radikálnych aktivistov) ani tak nejde
o zásadovosť a principiálnosť, ako
skôr o povahovú črtu riešiť veci
rázne, pričom sa neraz ukáže, že
ich pohľad býva čierno-biely.
Fascinuje ma však ich zanietenosť,
silná motivácia a schopnosť zachvátiť
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou devízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov? Jednoduchosť prevedenia? Rozhodnosť v reči?

Cesta omylov

Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi
zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pôsobia viac silácky než racionálne, viac
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situáciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou
a pridaním sa okolia mylne vydávajú
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ

Keď však príde na rozmenenie ich ak-

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy
do dôsledkov, na skutočný stret argumentov v seberovnom dialógu, málokedy obstoja v teste prirodzenej mysliteľskej autority. Pravdepodobne sa im
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez
vopred daných predsudkov. Taký dialóg
je tragické sledovať, pretože ide vlastne
o dvojitý monológ. Spoločná platforma
či východisková poloha neexistuje, a
nie je možné ani vystriehnuť presný
uzol nezhody.

Kalkul a opatrnosť

Popri tomto doteraz málo úspešnom
radikálnom postupe existuje však aj
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekombinovaná diplomacia, úsilie skryť vyznávané postoje a v mene „spoločného
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné
kozmetické legislatívne zmeny v spoločnosti. Také nenápadné, až sú nehodné
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa
z týchto ultra kozmetických zmien vybojovaných za celé desaťročia demokracie,
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A
tak trochu privrieť oči aj pred falošnosťou presadzovateľov, ktorí sa bránia
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom
dojem, že pracujú veľmi osamotene a
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.

Nemiešajme roly

Úprimne povedané, práve tieto dve
línie sa v našom konzeravtívnom spoločensko-politickom priestore vzájomne
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých.
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylučujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lepšie ujasnili svoje postoje vo verejnom
pôsobení a pracovali mierne povedané
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali
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a posúvali kvalitne vypracované argumenty a druhí ich vedeli dotiahnuť v
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vymenia, zosmiešnia sa obe strany. Prirodzene, zvádza to, ale práve o túto vyváženosť je potrebné stáť.

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

4
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03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Prenajmem dlhodobo 2
izbový, prerobený, zariadený byt v Prievidzi - Sever od
01.09.2019 Cena 450,-Eur/
mes. T: 0911 477 801
» Dám do prenájmu 2
izbový byt na ulici Dlhej.
Pôvodný so zariadením.
Cena 390€ aj s energiami.
T: 0905 314 617
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám RD v Nedašovciach okr. BN. Cena dohodou. T 0949 722 745

» Jozef Bednár

E+G STAV s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám 2 pérové paplony . Olga Kvasnakova, Pavlovska 15 Prievidza
» Predám 2 pérové paplóny T: 0915 988 891

0905 492 435

Q-ZETT

131190303

www.zaluzie-hudec.szm.com

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

T:0948 975 710

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
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131190058

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

24 nových moderných
dekorov

ACN Slovensko

06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Prenajmem dlhodobo
garáž v Prievidzi - Sever
- Nad Terasami. Garáž je
ako nová. Voľná ihneď.
Cena 75,-Eur / mes. T: 0911
477 801

131190011

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.).
Čo však v situáciách, kedy sú veriaci
a samotná Cirkev prenasledovaní a trpia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zostáva pevná viera a modlitba. „Pán mi
vždy pomohol a dal mi to, o čo som
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN –
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried
van Straaten.
Slovenská národná kancelária
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí
vo svojich modlitbách myslia na našich prenasledovaných a núdznych
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom
a finančnými darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

131190003

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
.T: 0908 205 521
» Predám 2kolesový Malotraktor Agzat 100 za 550
€.T: 0915 418 014

Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham,
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dúfam, dýcham. Jedno z najznámejších
latinských mott, pripisované Cicerovi.
Pokiaľ dýcham, dúfam, verím
a mám nádej. Takto som si spomenuté motto pred rokmi upravil pre cestu
moju i mojej rodiny. Dúfam, verím,
mám nádej. Všetko synonymá nesúce
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ,
cesta tvoja i tvojej rodiny, hocako
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na
svoju cestu dostal do opatery, ten často
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým
padáš, dokážeš uniesť. Len si zachovaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj.
Neúnavne kráčaj s modlitbou na perách na svojej ceste.
Už predtým, ako som sa so spomenutým mottom prvýkrát stretol, sme
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku
zostáva v stretnutí sa s celoživotnou
chorobu u svojho dieťaťa? Čo iné ako
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri
nás vždy, kým dýchame. Myslím na

721190001

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím

131190016

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.
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0944 113 140

131190005
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12
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131190329

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim zlaté a strieborné šperky, mince, hodinky,
zlomkové zlato aj zuby
mostíky, brože a vojenské
vyznamenania tel. 0915
627 2855
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Priznať sa

od 108€

» Ján Košturiak
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si uvedomil chybu, alebo mu to niekto
poradil, ale spamätal sa a priznal si tieto chyby. Priznanie so sebou prináša
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava
a svedomie si vydýchne. Už nepotrebujeme míňať energiu na klamstvo a
pretvárku. Priznanie chyby je prvým
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto
hľadá chyby iba na druhých, niekedy
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí,
veď Pán nad nami pozná aj naše myšlienky a má spočítané aj naše vlasy na
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyžaduje statočnosť a charakter. Priznaním
sa oslobodzujeme a získavame rešpekt, klamstvo človeka dusí a vedie k
opovrhnutiu druhých.
Treba podporovať
ľudí, ktorí sa priznajú k chybám
a odpúšťať im. A
treba aj odhaľovať
zločiny tých, ktorí sa
nikdy nepriznajú,
trestať ich a
odpúšťať.

lam
in
viny átové p
lové
o
pod dlahy
lahy

GEODET
NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

131190330

V médiách vidíme často klamárov,
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí
sa, že lož je nástrojom politikov a
mnohí sa tak skutočne správajú.
Majstrami klamstva vždy boli sovietski a ruskí politici. Aj americkí politici
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si
problém a začnú na cudzom území vojnu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia zatĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď neurobia svoju prácu tak, ako bolo treba.
Najväčšie riziko je nepriznať chybu.
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus dostane ďalej a spôsobená škoda sa zvyšuje. Pri vedomom predaji nekvalitného výrobku poškodzujeme stále väčší
počet zákazníkov, ale v konečnom dôsledku ohrozujeme aj existenciu vlastnej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach
alebo psychické nastavenie, pri ktorom
človek vidí iba chyby na druhých a sám
seba považuje za dokonalého (diktátori, psychopati, narcisovia).
Nedávno som videl video, kde Mišo
Truban rozprával hlúposti o drogách.
Urobil hneď tri chyby – bral drogy,
zľahčoval to pred študentmi a napádal
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno

dvere + zárubňa + kľučka ZDARMA

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

721190211

131190008

131190012

131190010

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

PD19-33 strana-
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5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

6
farmári / služby,

14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám prácu ako murár, maliar , strážnik .T:
0949 812 164
» Som dôchodkyňa a hľadám si brigádu upratovanie kancelárie, banky alebo hotela 0908 325 998
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» 40roč. žena hľadá muža na
trvalo vážne T: 0951 232 120

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.

(po likvidácii chovov úžitkových zvie- siace,
ɧNµSLXGRNODGXRQDULDGHQ¯RSDWUHQ¯
rat)
ktorý vystavila príslušná regionálna
Ministerstvo pôdohospodárstva veterinárna a potravinová správa,
a rozvoja vidieka SR ma v pláne ɧ NµSLX GRNODGX R ]UXģHQ¯ RSDWUHQ¯
odškodniť chovateľov ošípaných, ktorý vystavila príslušná regionálna
ktorým boli nariadené veterinárne veterinárna a potravinová správa,
opatrenia na likvidáciu ošípaných ɧ NµSLX GRNODGX SUHXND]XM¼FHKR
množstvo dodaných mŕtvych tiel zviekvôli africkému moru ošípaných.
rat do prevádzkarne
Chovatelia ošípaných, budú môcť po- ɧ QD VSUDFRYDQLH ŀLYRÏ¯ģQ\FK YHGĀDMžiadať o odškodnenie prostredníctvom ších produktov.
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov
zvierat – všetky informácie nájdu na Požiadať o odškodnenie
stránke ministerstva, tu: http://www. môžu do 13. septembra 2019.
Predovšetkým musia byť ukončené
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&veterinárne opatrenia v danej oblasti.
navID2=1344&sID=17&id=14407
Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splniVýška kompenzácie
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie
bude predstavuje:
Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 infikovaných zvierat štátnemu alebo
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg súkromnému veterinárnemu lekárovi
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí
kg – 1,40 eura/kg
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ
nenahlásili chov ošípaných miestnej
Chovatelia musia doložiť:
ɧY\SOQHQ¼ĿLDGRVħRSRVN\WQXWLHGRW£- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je nevyhnutné, aby tak bezcie (príloha č. 1) a
ɧY\KO£VHQLH SU¯ORKDÏ SRGĀDY]RUX odkladne urobil!
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
ɧ GRNODG R ]ULDGHQ¯ EDQNRY«KR ¼ÏWX
žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
ɧ Y¿SLV ] FHQWU£OQHKR UHJLVWUD KRVSR» Zdroj: MP a RV SR
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

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

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

45-0051

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám malú káru, cena
25eur. Komplet kolesa zimné
na Fabiu 1 165/70/14 CENA
80 eur tel. 0905 761 809

Kto má nárok na odškodné

22.8.2019 o 16.00 h.

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

%8'29$$*52352'8.7DV



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

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

$PRWRF\NOH $0$$$
[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

46-0192

0905 719 148
0915 780 751
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Občianska
riadková
inzercia

7
služby, domáCnosť, auto
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spomíname, služby
Dňa 21.8. 2019 uplynie smutný rok,
kedy nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babka a prababka

„Rok za rokom plynie v diaľ
a my máme v našich srdciach stále spomienky,
smútok a žiaľ.“

Gabriela Boleková rod. Cagáňová

Dňa 10.8.2019 sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia

a 30.7. 2019 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný dedko a pradedko

pána Mariána Píša

Jozef Bolek.

S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Lucka, zať Roman,
vnuk Denis, ostatná rodina, priatelia a známi.

721190227

Ďakujeme všetkým priateľom,
rodine a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našim zosnulým manželom,
otcom a starým otcom

Dňa 10.8.2019 sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, ocko a dedko

pánom Ondrejom Šidlákom

pán Jozef Petráš

„V našich srdciach ostávaš navždy ...“

z Prievidze, ktorý nás opustil dňa 1.8. 2019 v o veku 73 rokov.

z Prievidze - Necpál.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou smútiaca rodina.

721190225

Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Manželka s rodinou.

131190305

S láskou spomína dcéra s rodinou.

131190340

z Prievidze.

„Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach nás, čo sme ťa milovali.
Tak, ako z tvojho srdca žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.“

Dňa 18.8. 2019 by sa dožil 90 rokov

Dňa 18.8.2019 si pripomíname
5. výročie úmrtia
pán Július Marko.

pani Magdalény Kaplánovej
z Prievidze.

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.
Dňa 15. augusta 2019 uplynuli 3 roky,
kedy nás navždy opustil manžel, otec,
starký a dedko

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá

pán Ing. Ján Mikulec

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

z Handlovej.

PD19-33 strana-
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Smútiaca rodina.

131190284

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

8

131190342

Syn Jozef a dcéra Zuzka s rodinou.

131190245

S láskou a úctou spomína celá rodina.

721190218

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

9
politiCká inzerCia, kultúra, služby

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.
Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister ﬁnancií a hospodárstva

NAJLACNEJŠIA
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LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

U

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

D

AZBESTOVÝCH STRIECH
59-0262

INZERÁt,
KtORÝ
PREDÁVa

031190122 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

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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služby
platená inzercia

ODKANALIZOVANIE PRIESTORU
KÚPALISKA ČAJKA

Už viac ako 10 rokov sa
Kúpele Bojnice snažia získať informáciu a súhlas na
odkanalizovanie splaškov z
priestoru kúpaliska Čajka.
NEÚSPEŠNE !!!

napojenie zrealizuje. Stanovisko mesta v písomnej forme na rozdiel od StVPS stále
neprichádza.

NEÚSPEŠNE !!!

ČO VY NA TO
PÁN PRIMÁTOR ???

SÚČASNOSŤ: StVPS určili
bod napojenia na Bojnické
námestie. Mesto dáva ústny súhlas na napojenie na
Cintorínskej ulici, tento stav
trvá 2-3roky. Jediná možnosť
napojenia splaškovej kanalizácie je napojenie na jedno
alebo druhé miesto. Kúpele
akceptujú miesto napojenia, ktoré bude spoločné a
v priebehu 1 mesiaca po vydaní stavebného povolenia

Na urgencie Bojnických
Kúpeľov mesto neodpovedá, možno keby to stanovisko bolo záporné, Kúpele
Bojnice by hľadali možnosti
napojenia aj cez Maguru do
Rudnianskej doliny.
Ing. Slavomír Eliáš
predseda predstavenstva
Kúpele Bojnice a.s.
SALS spol. s r.o.

131190341

Pred niekoľkými rokmi sa
realizovala investičná akcia,
úprava námestia v Bojniciach, v rámci ktorej sa upravovalo aj potrubie kanalizá-

cie. Kúpele Bojnice sa snažili
získať súhlas s napojením sa
na tento systém písomným
aj ústnym konaním.

PD19-33 strana-
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zamestnanie, služby
V odbore Dopravné staviteľstvo hľadáme

Stavebného robotníka pri pokládkovej čate – strojníka (valcistu)
náplň práce: vykonávanie pomocných prác pri pokládke obalených zmesí a iných stavebných prác podľa príkazu nadriadeného pracovníka na
miestach v pôsobnosti zamestnávateľa na území SR, riadenie, obsluha
a údržba zvereného pracovného stroja a zariadenia, dodržiavanie hospodárneho využívania pridelených prevádzkových prostriedkov a šetrenie
materiálom
požiadavky: ukončené odborné vzdelanie (OU, SOU) technické, vodičský
preukaz skupina C, platný doklad obsluhy stavebných strojov skupina 15
- výhodou
ponúkané platové ohodnotenie: od 5,37€/hod. v závislosti od znalostí a
predchádzajúcich skúseností

SBS
LAMA SK

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom osobne doniesť alebo poslať na: Strabag s.r.o., Ing. Ing. Štefan Jurčažák, Kragujevská 17, 010 01 Žilina 1, Kontakt: 0902 978 211, Volať v čase 7:00 – 16:00 hod.,
stefan.jurcazak@strabag.com.

v Prievidzi
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

59-0259

47-019

PLECHY, voliery pre psov

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

PRÁCA

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

721190133

36-0006

0948 109 195

PRACOVNÁ PONUKA:

PLECHOVÉ GARÁŽE

Nástup IHNEĎ!

131190343

termín nástupu: september - október 2019

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

PD19-33 strana-
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interiér

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

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD19-33 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

12

131190344

www.inexdecor.sk

13
služby

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 ...

PRIEVIDZSKO

75-27

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

Slovenčina naša
Nie rohlík,
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

PD19-33 strana-
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zaujalo
násradíme, kultúra
hlavu
hore,
zaujalo
nás

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro
Vodného kolového mlyna Jelka
Medzi Galantou a Bratislavou na
brehu Malého Dunaja leží obec
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou
pamiatkou. V malebnom prírodnom prostredí ukrýva vodný
kolový mlyn, ktorý je po rekonštrukcii opäť otvorený a pripravený vítať svojich návštevníkov.

prípade potreby pozastaví. Druhá remenica poháňa vodorovný skrutkový
transportér, pomocou ktorého sa melivo dostane do násypného koša. Ďalšia remenica je napojená na lúpačku.
Vedľa nej umiestnená remenica slúži
na poháňanie skrutkových transportérov a výťahového systému v hornom podlaží mlyna. Koleso chránené
Najstaršie písomné doklady o mlyne drevenou kazetou slúži na prácu s
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú valcovou stolicou. Posledná remenica
plány lodného mlyna Jozefa Németha, poháňa šrotovník. Na mlynskom lešektoré vyhotovil diplomovaný merník ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot
a stavebný podnikateľ z Budapešti pre zvieratá spracovávali v šrotovníku,
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe v ktorom sa nachádzajú dva mlynské
konštrukcia a technický popis lodné- kamene, dolný stacionárny a horný
ho mlyna, polohopisný plán úseku otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa Ako mleli obilie
však uskutočnila prestavba lodného
Z násypného koša sa obilie na
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel zomletie dostalo medzi kamene a pomlyn viacerými zmenami a prestavba- tom pomocou skrutkového transpormi. Jednopodlažná budova mlyna sa téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obizmenila na viacpodlažnú pred rokom lie na múku, pred tým ako ho zomleli
na valcovej stolici, očistili v trieri na
1916.
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a
potom cez výťahový systém sa dostaZistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna
pozostáva zo sústavy hnacej, prevodovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým
na štyroch reťaziach visela doštená
plošina zabezpečujúca prívod vody
na lopaty kolesa,“ objasňuje fungovanie mlyna Izabela Danterová,
etnologička Vlastivedného múzea v
Galante. „Prevodová sústava mlyna je
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva
z hlavného ozubeného kolesa a z jedného menšieho ozubeného kolesa.
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica
ďalších ozubených kolies. A nakoniec
cez kužeľový pastorok na hriadeli s
remenicami rôznych rozmerov sa rotačný pohyb pomocou remeňov prenáša podľa individuálnych otáčok na
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. Areál v okolí mlyna.
Prvá remenica na hriadeli je brzda, lo medzi valce na mletie. Triedenie
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v múky, krupice a otrúb vykonávali

Vodný kolový mlyn Jelka.
triediče na preosievanie a dávkovanie pečenie objektu, vrátenie strechy do
do vriec podľa druhov. Trier – čistič pôvodného tvaru, vybudovanie bezbariérového vstupu, očistenie, zakonzervovanie a ošetrenie drevených častí
budovy, rekonštrukcia sústavy mechanizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj
nové vnútorné vybavenie mlyna pre
vystavené exponáty. Elektroinštalačné
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia,
bleskozvodu, kamerového systému,
elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej požiarnej signalizácie. V rámci revitalizácie areálu bola
obnovená budova strážnej služby – infocentra, boli vytvorené nové priestory pre exponáty skanzenu, upravili sa
chodníky.

Prechádzka skanzenom

V areáli vodného mlyna tak nájdete
aj skanzen, čiže expozíciu miestneho
poľnohospodárstva v 20. storočí. V noobilia používali aj na čistenie obilia na vom objekte môžete obdivovať tradičsiatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa né nástroje obrábania pôdy a chovu
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo- a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré
vého obilia a podobné množstvo obi- predstavujú prácu miestnych remesellia na šrot. Za mletie platili takzavné níkov, napríklad kováčov, tesárov, stomýto, čo činilo 10 percent z meliva. lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko- včelín a holubník, ktoré pripomínajú
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy hospodársky dvor miestnych gazdov v
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a prvej polovici 20. storočia.
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Obce Jelka a Vlastivedného múzea v Galante po rozsiahlej rekonštrukcii spoločne sprístupnili
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukčné práce sa vzťahovali na všetky dôležité časti mlyna, ako je statické zabez-
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Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť
od pondelka do nedele vždy od 9.00
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda
od 1. novembra do 31. marca tam máte
príležitosť zavítať od pondelka do nedele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.
Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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platená inzercia

Osvetlenie rozšírili podľa požiadaviek
Technické služby realizovali rozšírenie siete verejného osvetlenia. V dvoch sídliskových častiach požadovali obyvatelia viac svetelných bodov.
V druhej polovici júla bolo vybudované rozšírenie verejného osvetlenia v dvoch lokalitách sídliska Píly. „Na základe požiadaviek obyvateľov bola zrealizovaná prípojka pre osvetlenie dvora na ul. Rudnaya 13
a 15. Po rozšírení zabezpečujú osvetlenie dva stožiare s LED svietidlami,
každé o príkone 27 W,“ priblížila Silvia Bakytová z Technických služieb
mesta Prievidza.
Druhou lokalitou s doplneným osvetlením je dvor na Svätoplukovej
ulici 22, ktorý susedí s Obchodnou akadémiou. „V tomto prípade išlo
o dlhodobú požiadavku zo strany verejnosti. K prípojke verejného osvetlenia bol umiestnený stožiar s LED svietidlom o príkone 27 W,“ dodala
Bakytová.

Oplotením športovísk chcú zvýšiť ich bezpečnosť

Mesto dobuduje oplotenie areálu ihriska Centra voľného času.
Oplotenie pribudne aj na ihrisku na Astrovej ulici. Hlavným dôvodom realizácie týchto akcií je zvýšenie bezpečnosti a čistoty ihrísk.

Pri Centre voľného času bude demontovaná časť pôvodného areálového oplotenia, následne bude vybudované nové oplotenie za budovou Centra voľného času. Jeho vybudovaním sa celý areál uzavrie, čo
zabráni prístupu cudzím osobám a zveri na pozemok a do priestoru
športoviska.
„Nové oplotenie už bude vyhotovené z oceľových stĺpikov v celkovej
dĺžke 109 metrov. V jednej časti bude oplotenie z vnútornej strany doplnené o mantinel z vodovzdorného protišmykového povrchu. Ten bude slúžiť ako prevencia pred vznikom úrazu,“ vysvetľuje Andrea Nikmonová
z oddelenia výstavby Mestského úradu v Prievidzi. Spoločnosť Správa
majetku mesta Prievidza začala s realizáciou prác už v júli tohto roka.
Ihrisko na Astrovej ulici je určené predovšetkým na basketbal a
loptové hry. Keďže je situované v tesnej blízkosti cestnej komunikácie, samospráva chce zvýšiť bezpečnosť jeho návštevníkov vybudovaním jednostranného oplotenia. Oplotenie bude vybudované v dĺžke 20 metrov. Je navrhnuté z plotových stĺpikov a polypropylénovej
siete s výškou štyri metre. Práce budú realizované ešte počas letných
prázdnin.

Voľné pracovné miesto: Referent pre rozpočet a financie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
ɧPLQLP£OQH¼SOQ«VWUHGQ«Y]GHODQLHHNRQRPLFN«KRVPHUX
ɧQDMPHQHMURN\SUD[HYHNRQRPLFNHMREODVWLSUD[YRYHUHMQHMVSU£YHY¿KRdou
ɧ]QDORVħ]£NRQDÏ=ERREHFQRP]ULDGHQ¯]£NRQDÏ=]
R UR]SRÏWRY¿FK SUDYLGO£FK YHUHMQHM VSU£Y\ ]£NRQD Ï  =] R UR]SRÏWRY¿FKSUDYLGO£FK¼]HPQHMVDPRVSU£Y\]£NRQDÏ=]RILQDQFRYDQ¯
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
ɧSU£FDV3& :RUG([FHOHPDLOLQWHUQHW ɜSRNURÏLO¿Xŀ¯YDWHĀ
ɧ]GUDYRWQ£VS¶VRELORVħ
ɧEH]¼KRQQRVħ
ɧosobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto, organizačné a komuQLNDÏQ«VFKRSQRVWLIOH[LELOLWDDVHUWLYLWD]RGSRYHGQRVħORJLFN«P\VOHQLHRGROQRVħ
voči stresu

ɧSURIHVLMQ¿ŀLYRWRSLV
ɧRYHUHQ«NµSLHGRNODGRYRQDMY\ģģRPGRVLDKQXWRPY]GHODQ¯
ɧ S¯VRPQ¿ V¼KODV XFK£G]DÏD QD SRXŀLWLH RVREQ¿FK ¼GDMRY SUH SRWUHE\ Y¿EHURY«KRNRQDQLDY]P\VOH]£NRQDÏ=]RRFKUDQHRVREQ¿FK¼GDMRYD
o zmene a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v
zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza
Informácie pre uchádzača:
Pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventa školy.
=£NODGQ£]ORŀNDP]G\(XUɜ(XU
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie referent pre rozpočet a financie – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najQHVN¶UGRQDDGUHVX0HVWVN¿¼UDGY3ULHYLG]L1£PVORERG\Ï
3ULHYLG]D
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
8FK£G]DÏLNWRU¯VSüĊDM¼NYDOLILNDÏQ«SUHGSRNODG\DLQ«NULW«ULDDSRŀLDGDYN\
EXG¼SR]YDQ¯QDY¿EHURY«NRQDQLHQDMQHVN¶UGQ¯SUHGMHKR]DÏDW¯P
Predpokladaný nástup do práce je dohodou.

131190325

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Odbor školstva a starostlivosti o občana,
Oddelenie správy a ekonomiky školstva, vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovného miesta Referent pre rozpočet a financie.

Zoznam požadovaných dokladov:
ɧŀLDGRVħR¼ÏDVħQDY¿EHURYRPNRQDQ¯
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

splátky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRÁCA IHNED
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

32-0077

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

personal

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €
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DOVOZ ŠTRKU
sklápač - max 2 tony
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

ZĽAVY AŽ DO 30%

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!

PRENÁJOM
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
721190056

Nitrianske Pravno
T: 0949 898 042

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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34-0153

vibračnej dosky -“žaba“

