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Týždenne do 41 340 domácností
PRIJMEME

PREDAVAČKU

VÝROB$.ĔÔÿ2V

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

Nitrianske Pravno T: 0944 664 496

SLUŽBY

721200114

PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

721200106

0905 520 305

Prievidza, Zápotoþky, Krasku 32

721200029

PALIVOVÉ DREVO
MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie do 8€/prm

0948 468 858
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721200090

Š. Králika 459/2, Prievidza

721200118

Mokrá pedikúra, Kozmetika, Masáže,
Trakčná lavica, 3D mihalnice
Masáže aj k Vám domov.

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

131200009

RelaxZone

T: 0905 346 090

VŠETKO PRE TLAÿIARNE
FOTO NA POÿKANIE
BRÚSENIE NOæOV
TLAÿ VIZITIEK uç od 10 ks
PEÿIATKY NA POÿKANIE

131200257

131200276

0910 598 927

- možnosť TPP,
- brigádne aj dôchodcovia a
vysokoškoláčky
- mzda 3,50€/1 hod. + odmeny

13 120 0290

Novinka
KódoYDQLHĀLSRv bytových zámkov!

štiepaný buk - odrezky dub

0904 848 948

do darčekovej predajne
v Bojniciach

reality, služby

Redakcia:

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

61_0166

131200007

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Otázka: Dobrý deň,

rada by som sa
opýtala, či môžem podať žiadosť o rozvod zo zahraničia a aký by bol konkrétny
postup. Ja už dlhodobo žijem v zahraničí
a môj manžel žije a pracuje na Slovensku. Sme takto rozdelení už niekoľko
rokov. Máme 2 plnoletých synov, žijúcich
v zahraničí. Všetci máme slovenské občianstvo. Ďakujem.

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová,
katastrálne územie Nová Lehota, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 29.06.2020 - 20.07.2020 (15,00 hod.).
Predmet súťaže:
Stavba: súp. č. 63 – Dom kultúry - postavená na parcele C-KN č. 1
Pozemky: parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 88.532,58€

Odpoveď: Dobrý deň, ak vychádza-

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh,
nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13.
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.

13 120 0288

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

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

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

Košovská 11B, Prievidza

721200004

INZERCIA

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

721200113

Západné Slovensko

ponúka na prenájom: nebytové
priestory o celkovej výmere 152,32 m2.
Bližšie informácie nájdete na webovej
stránke www.sosnovaky.sk, na úradnej
tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja
a na telefónnom čísle 046/546 13 10.
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

LETNÁ AKCIA!!!
Prie
ved vid
za
ľa
op Luko
rot
i

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 29.06.2020 - 20.07.2020 (15,00 hod.).

il
piv u
ova
ru

Po-Ne
5:00 - 21:00

Predmet súťaže:
Stavba: súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele C-KN č. 10/1 a parcele C-KN č. 25/2
Pozemky: parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2
parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 72.000,00€
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh,
nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13.
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.

me z okolnosti, že žijete a pracujete v
zahraničí, teda máte tam obvyklé bydlisko, najjednoduchšie
bude ak návrh na rozvod podá Váš manžel na príslušný okresný súd. V zmysle ustanovení § 92 Civilného mimosporového
poriadku platí: „Na konanie o rozvod manželstva je miestne
príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň
jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho
manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.“ Odporúčam Vám, aby ste si zvolili právneho zástupcu - advokáta,
ktorý by Vás v konaní zastupoval. Dôležité a podstatné bude
zdôvodnenie samotného návrhu na rozvod manželstva ako
bude tento odôvodnený, vrátane Vášho vyjadrenia k nemu
tak, aby súdne konanie prebehlo bez komplikácií.

13 120 0288

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

Stredná odborná škola Nováky

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

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová

131200010

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

131200054

988
0905 492 435 0948 300
www.zaluzie-hudec.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

STROJOVÉ
POTERY

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

0905 315 074 * 0915 952 301
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13 120 0280
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služby, domácnosť, záhrada

Prievidzsko

3

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

13 120 0223

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 120 0058

Bc. Alena Majorová

85_0427

T:0948 975 710

131200003

E+G STAV s.r.o.

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

Dvoj-členná partia ponúka služby:

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV
Pri serióznej dohode, seriózna cena!

T:0907 529 743, 0940 319 484

13 120 0237

131200156

801200035

- jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón,
omietky, maľovky, pokladanie plávajúcej
podlahy a zámkovej dlažby,
zatepľovanie RD a iné ...

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

99
M. R. Štefánika 38, Prievidza
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(Staré sídlisko)

131200036

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

131200016

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

kultúra, kurzy, služby

04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
» Hľadám do prenájmu 1izb.byt
0949 269 911
05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž v rodinnom dome na Riečnej ul. 50€. T:
0915 440 692
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie.T:0908 532
682.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám pohovku, taburetku a
remosku, dohodou lacno .T: 0944
337 465
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Odkúpim obrazy slovenských
maliarov.T: 0903 868 361

Rodičia a pedagógovia ZŠ
na Rastislavovej ulici, Prievidza

131200012

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim staré veci z povaly, stodoly, humna, pajty, z pozostalosti,
platba na mieste. T: 0940 100 473
» Ponúkam za odvoz: šat.skriňa
(v172 s118 h60) knihovňa (v157 s118
h36) dvojkreslo (v86 s140 h85) šijací
stroj skrinkový. Tel: 0914 358 293
» Kúpim jelenie, danielie, srnčie parohy a trofeje T:0904 134 080

Slovenský Červený kríž
Staničná č.2, Prievidza

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15 PRÁCU

46-0192

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si
podať inzerát?

Informácie osobne na adrese:

Prajeme príjemné prežitie letných
prázdnin!

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj
» Predám šrotovník. český motor
1.5KW. Robustná konštrukcia zánovný T: 0910 500 796
» Predám koryto a nádoby na masť.
Nepoškodené. T: 0910 500 796

Cena za 226 hodinový kurz je od 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

721200010

03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj

otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termínoch 20.07. – 21.08.2020
14.09. – 16.10.2020, 12.11. – 15.12.2020

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera 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 operátora 4ka.
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4

131200008

02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» Kúpim staré auto, motorku, Babetu, diely, doklady T: 0940 100 473

v Prievidzi

13 120 0284

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Školský rok 2019/2020 sa určite zapíše do pamäte žiakov, rodičov i učiteľov. Na Základnej škole
na Rastislavovej ulici si ho budeme
pripomínať ako rok premien. V marci
2020, po vypuknutí pandémie COVID-19 sme prekonali náhlu zmenu,
na ktorú asi nik nebol pripravený. Zo sedenia v laviciach sa učenie
zmenilo na dištančné, do vzdelávania sa vo veľkej miere pretlačila informatizácia. Pani riaditeľka PhDr. Katarína Machová hneď v prvý rok
svojej funkcie mala neľahkú úlohu, avšak vďaka ľudskému a profesionálnemu prístupu k žiakom, rodičom a pedagógom ZŠ Rastislavova
sme mimoriadnu krízovú situáciu všetci zvládli.
Premenou prešla aj škola. V septembri sme zasadli do tried s novými oknami v ročníkoch 4. – 9. , neskôr pribudli okná v odborných učebniach. Stavebné úpravy naďalej pokračujú, skrášľujú a modernizujú
priestory školy i jedálne. Celý proces je veľmi živý, za čo patrí veľké
poďakovanie aj zriaďovateľovi školy, ktorým je mesto Prievidza. Po
návrate do školských lavíc sme ostali milo prekvapení obnovenou
a doplnenou digitálnou technikou vo všetkých triedach, doplnenými
pomôckami v odborných kabinetoch, či v kabinete telesnej výchovy.
Vďaka projektom, do ktorých sa škola zapojila a získala finančnú
podporu, budú premeny „Rastislavky“ naďalej pokračovať.
V tomto období patrí veľké ĎAKUJEM pani riaditeľke PhDr. Kataríne
Machovej, zriaďovateľovi školy mestu Prievidza, rodičom žiakov za
pomoc pri dištančnom vzdelávaní detí. Tímová práca priniesla svoje
ovocie a tešíme sa na zasadnutie do školských lavíc opäť v septembri.

ilustračné foto

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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4

domácnosť, reality, služby

Prievidzsko

5

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

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

AKCIA
9DQN~ãNV
7DEXUHW38)
ZDARMA
ÒORåQêSULHVWRU

ÒORåQêSULHVWRU

721200005

7. júla 1919

CEN
C

U C E N O

2110,- EUR - AKCIA

R

RE EN

1690 EUR
ROZMERY: 200/320/215cm

1490

E

13 120 0158

Spanie š130x250cm

Partner
Wüstenrot

Výročia a udalosti

zanikla Slovenská republika rád.

8. júla 1497

Vasco da Gama vyplával na prvú priamu
európsku výpravu do Indie.

dajana.svecova@gmail.com

predaj bytov, domov,
Dajana Švecová
pozemkov, chaty, záhrady
výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk

13 120 0059

47-029

0905 773 959

Výročia a udalosti
6. júla 1785
bol za menovú jednotkou USA jednomyseľne zvolený dolár.

www.princestav.sk

13 120 0282

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV
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sPomíname, služby, zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň patrí tebe naša spomienka.
Už nepočuť po byte tvoj hlas,
už viac neprídeš medzi nás.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.“

„Ten, kto ťa poznal spomenie si,
ten, kto ťa mal rád, nezabudne.“

Dňa 8.7. 2020 si pripomenieme 15 rokov,
čo nás navždy opustil

Dňa 1.7.2020 uplynulo 37 rokov,
čo nás navždy opustila

pán Milan Dérer.

S láskou spomínajú otec a sestra Mirka.

721200120

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s naším drahým zosnulým

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
naposledy rozlúčiť s našim drahým

Jánom Pížom

Stanislavom Mikušom

z Prievidze, ktorý nás navždy opustil
18. júna 2020 vo veku 66 rokov.

z Cigľa, ktorý nás navždy opustil 13.6.2020.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Vážime si všetky prejavy sústrasti, láskavé slová útechy a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Smútiaca rodina.

„Milovali sme ťa, ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Zbohom si stihla povedať
a žiaľ v našich srdciach zanechať.
Že čas žiaľ zahojí, je len klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Spi sladko, drahá naša, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.“

Dňa 7.7.2020 uplynú 3 smutné roky,
čo nás navždy opustila milovaná
manželka, mamička a Dadka

pani Mária Ličková, rod. Grófová.
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13 120 0275

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Jozef, deti Branislav a Monika,
vnúčatá Monika, Adriánka, Kristínka, Patrik a Dávid.
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13 120 0267

Venujte mu s nami tichú spomienku.

13 120 0262

Zuzanka Maďaričová.

721200117
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zamestnanie, služby
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OBEC NEDOŽERY–BREZANY

prijmeme do zamestnania

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Vavrinca
Benedikta Nedožery-Brezany

Pracovná pozícia stavbyvedúci

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:

Požiadavky:

• kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy
• prvá atestácia
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,
znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
a riadenia školského zariadenia
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť.

Platové podmienky:

• zaradenie do platovej triedy 8 – 9, platová tarifa
v rozsahu 1.118,00 – 1.251,50 EUR
• zvýšenie platovej tarify v závislosti od počtu
rokov započítanej praxe
• riadiaci príplatok
• možnosť priznania osobného príplatku.

13 120 0281

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technické
zameranie, stavebná fakulta (cestné staviteľstvo)
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- počítačové znalosti Word, Excel
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
- odborne spôsobilý - stavbyvedúci
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
- 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 1200€ v závislosti od znalostí a predchádzajúcich
skúseností
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť alebo
poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

Uzávierka prijímania prihlášok s dokladmi do: 24.7.2020 - 13:00 hod.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť na adresu zriaďovateľa:
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa
a označenie: „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať!“
Viac informácií na stránke www.nedozery-brezany.sk

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov
ančnú istotu, kontaktujte nás

Pracovná pozícia majster

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

-,+2(à-/ǳ!ßà3àȴ/

OSTRAVA ̞àà,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
ŠTETÍNà̞à73ǳ/ȴ&à+àȅ&3+,0ʈ
*)"à ,)ß0)3à̞à3,"&ȴà373 à/ß1/(
3%,"+^à-)1, +^à-,"*&ß+(6 à
2 61,3+&ßà7 ß7-ßȴß+^ à
*,ȅ+,0ʈà7ǳ),%àà+"ȴ0,3
BEZPLATNÁ LINKA:

prijmeme do zamestnania

0800 500 091
85_0429

444 (,0+1/2(1ß/ 0(

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,69€/hod. + základné prémie 40%

09-36

75-60-01

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku.

5. júla 1943

Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837

PD20-27 strana-

7

13 120 0281

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0072-1

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

13 120 0293

Prievidzsko

Gastro, domácnosť, služby
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´¾Ÿăte neopakovatáĚğŔΟ
rĦÝăğğŔΟÝovolenku
v Tatrách
49-0027

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-27 strana-
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

interiér

Prievidzsko

9

interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY
Zlava -25%

na laminátové podlahy
Traditions a Rigit Vinyl
od výrobcu Balterio

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

SKVELÁ AKCIA

NA NEMECKÉ PO
DL

AHY

EGGER.
Large pôvodná
cena 16,5€/m2
a Kingsize pôvo
dná cena 17,5€/ 2
m
teraz za jednotn
ú cenu 13,9€/m2
.
Spolu 19 dekóro
v.

AKCIA platí do 3

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

1.7.2020.

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-27 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

13 120 0289

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

Gastro, služby, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a
v poradí 24. na svete (54-ročná pacientka krátko po operácii zomrela).

9. júla 1968

33-0051

10
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mesto Prievidza

Prievidzsko
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 2020
Prinášame prehľadný zoznam prevádzky jednotlivých môcť starať o svoje dieťa počas letných prázdnin, môže diematerských škôl počas mesiacov júl a august. Počas ťa prihlásiť do materskej školy, ktorá bude v príslušnom meprázdnin sú niektoré materské škôlky zavreté.
siaci v prevádzke. V prípade naplnenia kapacít jednotlivých
materských škôl, budú k otvoreniu pripravené ďalšie materRodič, ktorí sa kvôli svojej pracovnej vyťaženosti nebude ské školy tak, aby bol uspokojený záujem všetkých rodičov.
Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase letných prázdnin ZŠ v roku 2020 01.06.2020
Materská škola

Náhradná materská škola počas zatvorenia kmeňovej MŠ

júl

august

Ulica P.Benického

zatvorené

prevádzka

Ulica D.Krmana

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Ulica J.Matúšku

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Ulica P.Dobšinského

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

prevádzka

Ulica A.Mišúta

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Malonecpalská ulica

prevádzka

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Športová ulica

prevádzka

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Cesta Vl.Clementisa

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

Ulica M.Gorkého

zatvorené

prevádzka

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

rekonštrukcia

rekonštrukcia

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

prevádzka

zatvorené

MŠ v prevádzke podľa výberu zákonného zástupcu

14 tried

14 tried

Ulica M.Mišíka
Nábrežie sv.Cyrila
Spolu

Riaditeľ-ka CVČ

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.
stupňa pre vychovávateľa v školách a školských zariadeniach
podľa prílohy č. 3, resp. učiteľa podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len vyhlášky1/2020),
b) prvá atestácia podľa § 59 ods.1. a § 90 ods.1 písm. a) zákona
č. 318/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods.5 zákona č.
596/2003 Z. z.),
d) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (§ 15
ods. 3 zákona č. 318/2019 Z. z. nie starším ako 3 mesiace, resp.
čestné vyhlásenie o vyžiadaní odpisu podľa ods.4.),
e) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/ Z. z.),
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
g) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a organizačné predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní,
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie (§2 ods.1 vyhlášky č. 1/2020),
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
d) profesijný životopis,
e) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja CVČ
(max. 3 strany),
f) čestné vyhlásenie o požiadaní odpisu z registra trestov,
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu funkcie riaditeľa,
h) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na
adresu: Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, odbor školstva
a starostlivosti o občana, 971 01 Prievidza. Obálku označiť
v ľavom hornom rohu heslom: ,,NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE č. 2/2020“.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je
30.7.2020, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.
Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom
rada školy pri CVČ.
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Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle § 4 ods.1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové
konanie (ďalej len VK) na obsadenie miesta riaditeľa CVČ,
Ul. K. Novackého 14, Prievidza.
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ZĽAVA

0944 113 140

13 120 0243

25%

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

" #
!  
  

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

!"#$$$%#!

www.aiw.sk
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Slovenská
firma

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

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov



0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

     %
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t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin
ka

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

