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Slušnosť naruby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

SPOJOVACÍ
MATERIÁL
0911 603 543
ULICA PUŠKINOVA 1A
(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA
13 120 0357

13 120 0211

www.wami.sk

59-309

Prídem s vlastným autom pred
vlastnú garáž na pozemok v prenájme,
za ktorý platím ročne mestu nemalú
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené
predné sedadlá. Dám taký ˇťuk” na
klaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam
sa ho či pred mojou garážou plánuje
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon,
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí
na vašom pozemku zablokuje vjazd do
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý,
keď mu pripomeniete svoje práva. Oni
to tak robia mnohí “športovci” z priľahlého športového areálu. Nevládzu chudáci prejsť desať metrov peši od auta k
bráne štadióna, aby na ňom potom v
rámci silového tréningu prehadzovali
pneumatiky od nákladného auta. Majú
“športového ducha”, ani pardon, ani
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby.
Nezažívam to iba ja, je to trend.

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcitnosť. A taktiež sociálny primitivizmus.
A športový duch? Kdeže, iba snobarina.patrí sa vyzerať ako športovec.
A tak sa dnes mnohí ospravedlňujeme tým, ktorí by sa mali ospravedlňovať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v
podstate právo vynadať im je na našej
strane. Slušnosť sa u nás akosi prevrátila hore nohami. Slušnosť sa u nás
považuje za slabosť. Za čosi podradné,
ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba
hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných,
bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu
zavádza. Ale ja odmietam.
Jednoducho to odmietam prijať ako
daný stav a búrim sa. A neprekáža mi,
ak ma niekto bude považovať za neslušného iba preto, že si na slušnosť a
medziľudskú úctu ešte stále akosi potrpím. V tomto smere sa fakt rád stanem
hrubým hulvátom. A budem
rád, ak nebudem sám.
Dajme sa spolu do
boja proti novému, vraj
“nehrubému” trendu...
Všetko dobré vám
všetkým

47-111

Niekedy zažijete situácie, ktorých
obraz vám nie a nie z hlavy vyšumieť, ani po viacerých dňoch.

PD20-35 strana-

1

REALITY, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO
Redakcia:

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

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

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

131200007

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

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

Vaše finančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

VÝROBA KĽÚČOV

Novinka
Kódovanie čipov bytových zámkov!

Výročia a udalosti
3. septembra 1940
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho
a sociálneho života.

VŠETKO PRE TLAČIARNE
FOTO NA POČKANIE
BRÚSENIE NOŽOV
TLAČ VIZITIEK už od 10 ks
PEČIATKY NA POČKANIE

štiepaný buk - odrezky dub

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

Západné Slovensko
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

0910 598 927
Výročia a udalosti
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho
a sociálneho života.

3. septembra 1940

GRAND

0905 520 305

Prievidza, Zápotočky, Krasku 32

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

v Prievidzi
otvára

komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk
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KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termínoch:
14.09. – 16.10.2020
12.11. – 15.12.2020
Cena za 226 hodinový kurz je od 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.
13 120 0061

BB
KY
LI
Lc
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Kopírovanie – Viazanie – Laminovanie

721200106

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

131200276

BV
BZ
DS
GA
Hc
KM
LV
MA
nR
nZ
PK
Pn
Sc
SE
TO
Tn
TT
ZM

Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

721200010

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

Košovská 11B, Prievidza

131200010

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

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

66-0154

Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, RELAX

PRIEVIDZSKO

3

PONÚKAM STAVEBNÉ
PRÁCE

Obchod s koženou
galantériou
OD PRIOR Prievidza

* rekonštrukcia jadier *
* vnútorné omietky * sadrokartón *
* obklady * dlažby * zámkové dlažby *
* maliarske práce * plávajúce podlahy *

(1. poschodie vedľa Knihy)

hurtis@advokathurtis.sk

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

7221200008

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

131200054

Chcete

PRI PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
ZÍSKAVATE 20% ZĽAVU
NA CELÝ NÁKUP
*nevzťahuje sa na už zľavnený tovar

13 120 0368

T: 0907 529 743

131200156

13 120 0369

v ponuke široký sortiment peňaženiek,
opaskov, kabeliek, cestovných kufrov...

131200009

P  

0948 468 858

SLUŽBY

721200090

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

CHALMOVÁ
TO PRAVÉ MIESTO PRE RELAX
VONKAJŠIE BAZÉNY

FÍNSKA SAUNA

KRYTÉ BAZÉNY

AUTOKEMPING

SLNEČNÍKY A LEHÁTKA

ma

ÚTULNÉ CHATKY

KUCHYŇA A BAR
FITNESS
ATRAKCIE PRE DETI

ar

Využite možnosť aktívneho odpočinku a pokojného relaxu aj v septembri. | Teplota
vody vonkajších bazénov 27 – 28 °C a krytých bazénov 30 – 38 °C. | Otváracie hodiny
letnej sezóny 2020 nájdete na www.chalmova.sk a platia do 13. septembra 2020.
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13 120 0367

zd

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim CZ, Jawa, Simson, Pionier
alebo aj diely. T: 0949 505 827
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Od 1.10.2020 dám do prenájmu
4-izb. byt kompletne zariadený v
Žiari nad Hronom. T: 0907 877 860
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12
» Predám kočík 2-komb. a detské
oblečenie cena 50€. V prípade záujmu T: 0948 280 205

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM

Dosť bolo slobody
Naši rodičia túžili koncom šesťdesiatych rokov po slobode. Nedočkali sa. My
sme o dvadsať rokov slobodu získali. A
tridsať rokov sa učíme, čo to znamená.

rôznych úväzkov, že im to takto vychádza.
Určite nepracujú 24 hodín denne, ale berú
za to peniaze - zo štátneho, súkromného, aj
zo zahraničia. Lietajúci profesori a doktori.

ponúka

• odber vzoriek odpadových vôd
z domových čistiarní
• analýzy odpadových vôd
www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

Počas tohto obdobia sa ročne zo Slovenaska ukradli miliardy eúr. A zlodeji sú
stále slobodní. Niektorí už sedia vo vyšetrovacej väzbe, ale je to len promile z armády
oligarchov, politikov a úradníkov, ktorí si
slobodu pomýlili s beztrestnosťou.
V roku 1989 sme sa dočkali aj akademickej slobody. Po tridsiatich rokoch tu máme
nekvalitné vysoké školy a stredoškolákov,
ktorí odchádzajú študovať do zahraničia.
Mnohí profesori majú absolútnu slobodu.
Radi by míňali peniaze od štátu, ale nevedia garantovať kvalitné a užitočné študijné
odbory, študentov a výsledky výskumu.
Možno je čas povedať - dosť bolo slobody a
zobrať im tituly.
Začnime niesť zodpovednosť za naše
rozhodnutia a činy. Ten, kto si privlastnil
cudzí majetok, nech je potrestaný. Univerzity, ktoré míňajú peniaze, nech kontrolujú
tí, ktorí tam peniaze dávajú. Viete si predstaviť robotníka, ktorý by denne pracoval 16
hodín? Možno, že áno. Ale určite nepoznáte
takého, ktorý by pracoval denne 24 alebo 36
hodín. Veď to ani nie je možné. Čudovali by
ste sa. Niektorí profesori a lekári majú toľko

T: 0918 777 025 lchomova@hbp.sk

Aj toto je sloboda?
A kde je zodpovednosť týchto ulietaných a unavených ľudí voči svojim klientom? Vraj niektorí aj celkom makajú - vo
svojich súkromných firmách a do štátnych
si chodia oddýchnuť. Aj ja som mal kedysi
podobnú ponuku z viacerých vysokých
škôl. Potrebovali profesora na garantovanie študijného odboru. Nemusel som tam
ani chodiť, stačilo poslať číslo účtu.
Sloboda je výsledkom zodpovednosti,
nefunguje to naopak. Musíme si ju zaslúžiť.
Keď som mal študentov v Nemecku, mali na
skúške slobodu a - neodpisovali. Aj profesori v zahraničí dostanú
miliónové granty a
môžu ich míňať ako
chcú, lebo nepodvádzajú.
Dosť bolo slobody
bez zodpovednosti.
Začnime od
seba.

721200126

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131200003

Občianska
riadková
inzercia

SPRAVODAJSTVO, SLUŽBY

13 120 0324

4

» Ján Košturiak

13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj
» Predám málo používanú manželskú posteľ biele drevo cena
100€, T: 0918 213 412

» Sympatická 55-r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0940 642 703
» Ponúkam lásku žene, T: 0940
069 429

Chcete si
podať inzerát?
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.
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.

Červený semafor v Bratislave!!!
Hlavné mesto pristupuje k prvým
opatreniam, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších obyvateľov.
V prvom rade posilňuje informačné
preventívne kampane smerované na
starších obyvateľov.
„Vzhľadom na veľké riziká spojené
s možnosťou kolektívneho rozšírenia
nového koronavírusu v zariadeniach
sociálnych služieb zavádzame dočasne
sprísnený režim v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, a to s platnosťou najskôr od 2.
septembra,“ uvádza mesto.
K aktuálnym opatreniam patrí dodávanie ochranných pomôcok a dezinfekcie, dočasné obmedzenie návštev v
niektorých zariadeniach pre seniorov,
dočasné pozastavenie kolektívnych
aktivít, izolačné priestory a príprava
testovania kľúčových zamestnancov.
„Zároveň spúšťame prípravu karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova a jeho zriadenie vyhodnocujeme
podľa toho, ako sa bude ďalej nová situácia vyvíjať,“ doplnilo mesto a dodalo, že mestský terénny tím zintenzívni
podporu sociálnych služieb a začne s
distribúciou nepotravinovej pomoci

ako sú ochranné prostriedky či hygienické potreby.
„Aktuálnej fáze epidémie prispôsobujeme aj režim práce na bratislavskom
magistráte.
Plošne dezinfikujeme úrad a posilňujeme pravidelné čistenie kľúčových
priestorov.
Rovnako rušíme účasť na služobných cestách a väčších podujatiach,
ako sú konferencie či semináre,“ uzavrelo mesto.
Informácie o aktuálnom stave
ohľadne epidemického stavu sú zverejnené na adrese:
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19.
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Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Partner
Wüstenrot
» red

4

721200005

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

61-0214

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim staré hodinky Prim a iné
mechanické náramkové hodinky.
T: 0905 767 777

CESTOVANIE / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
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Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

stredisko

DREVOVÝROBA

V lesoch neďaleko malebnej juhoslovenskej dedinky Sucháň v okrese Veľký
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hudobný nástroj na Slovensku, takzvaný
Trúbiaci kameň.

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský
výtvor. K záhadám nevšedného hudobného nástroja možno napokon pripočítať
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň
každoročne priláka celkom dosť turistov, a
Je to sopečná skala s dvomi otvormi na to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia nazatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých chádza na informačnom paneli.
Vzácny kameň je od obce vzdialený priokolitých dolinách. Len málokto však dokáže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným bližne osem kilometrov. Leží v časti zvanej
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku
fúknutím sa tón nevylúdi.
Trúbiaci kameň používali podľa poves- 1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po
ti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolá- zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cykvali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto listov. Chodníky lemujú informačné panely
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťa- s faktami a legendami.
Zvedavci na Zabroch obdivujú nielou. Podľa inej verzie slúžil naopak domácemu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo len kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.
Trúbiaci kameň je andezitová skala tureckí vojaci.
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou
jeden meter. V skale súj dva otvory, vysekané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvoru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo takýchto kameňov v regióne viac a tvorili
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý,
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcovho lazu.
Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide
» ib
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie

801200035

13 120 0348

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

88-0021

0908 30 20 10
CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

13 120 0343

0905 402 526

131200012

uhoľné balené

13 120 0346

• Pelety a1 balené • Brikety drevené
balené • Ekohrášok balený • Brikety

PD20-35 strana-

5

1 jazda v Prievidzi
Okrajová časť
RS Centrum
Letisko PD/Brose
Bojnice
Sever, Piesky - Bojnice
Necpaly- Bojnice
Bojnice časť Dubnica
RS Púšť/Vlčie Kúty
Záhradkárska oblasť
Merkury Market
Cigl. cesta
Lehôtka / Hradec
Vyhliadka Bojnice
Salaš Víglaš
Pacho
Hlboké
Plážové kúpalisko
Bystričany
Cigeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka N. Ves
Diviaky N.Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves

2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
+0,50€
4,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €
11,00 €
6,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
9,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

Horné Vestenice
Chrenovec
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitr. Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Radobica
Ráztočno
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --

12,00 €
6,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
3,00 €
13,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
5,50 €
6,50 €
17,00 €
7,50 €
4,50 €
11,00 €
7,00 €
13,00 €
10,00 €
17,00 €
5,50 €
10,00 €
13 120 0317
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Dňa 25.8.2020 si pripomíname nedožité
44. narodeniny

Zuzanky Maďaričovej.

Spomína otec a sestra Mirka.

13 120 0354

Žije stále v našich srdciach.

„Je taká chvíľa, skončí sa život, začína spomienka...“

Dňa 26.8.2020 sme si pripomenuli
nedožité 70. narodeniny a dňa 19.10.2020
si pripomenieme 3. výročie,
kedy sme sa navždy rozlúčili
s pánom Milanom Ilečkom

S láskou spomína manželka, deti a ostatná rodina.

Dňa 26.8.2020 sme si pripomenuli
1. smutné výročie,
čo nás navždy opustil

Dňa 2.9.2020 si pripomíname
1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila naša mama,
stará a prastará mama

Ing. Daniel Leitman

Božena Gálisová
z Kanianky.

13 120 0364

z Prievidze.

z Prievidze.

Dňa 28.8. 2020 si pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš otecko

Dňa 30.8. 2020 si pripomíname
15 smutných rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka
a mama

Jozef Mazán
a dňa 26.3. 2020 sme si pripomenuli 9. rokov,
čo nás navždy opustila naša mamička

pani Štefánia Cigľanová rod. Bačová.

Helena Mazánová.
Kto ste ich poznali,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.

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

Spomínajú dcéry Helena, Milka, Katka a Evka s rodinami.

721200133

S láskou a úctou spomína manžel, 3 dcérky so svojimi rodinkami ,7 vnúčat a 7 pravnúčat.

13 120 373

Smútiaca rodina.

PD20-35 strana-
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721200142

S láskou spomína smútiaca rodina.

13 120 0372

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

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

PRIEVIDZSKO
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Klamstvo by nemalo zmysel,
ak by pravda…
Všímam si ich viac nemyslenie, ako
myslenie. Všímam si, ako už trochu
málo životných obmedzení robí z bytostí, všeobecne považovaných za ľudí
– neľudí. Čím viac vonkajších obmedzení, tým viac sa prejavuje ich vnútorná obmedzenosť ako taká.
„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť
podľa nich.“ Ten citát, na ktorý som natrafil, je príležitosť začítať sa do knižiek
Alfreda Adlera. (7. február 1870, Viedeň,
Rakúsko – 28. máj 1937, Aberdeen, Spojené kráľovstvo) Psychiater a psychológ, ale
aj veľmi dobrý autor. Najskôr stúpenec Sigmunda Freuda a jeho spolupracovník vo
Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti.
Neskôr Alfred Adler vypracoval vlastnú koncepciu individuálnej psychológie,
podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vývoja ľudskej psychiky snaha o prekonanie
pocitu menejcennosti. Tu sa oplatí zastaviť. Pristaviť. A podumať, sám sebe si vysvetliť viaceré „spoločenské“ javy.
Snaha o prekonanie pocitu vlastnej
menejcennosti, nedokonalosti či až bezvýznamnosti umožňuje kompenzovať
osobnostné nedostatky, stratu sociálneho
postavenia a mnohé iné.
Kniha Člověk, jaký je Alfreda Adlera
krásne vysvetľuje komplex menejcennosti
a pud závislosti na potrebe byť súčasťou
moci. A o tom je prakticky celá naša spoločnosť. U nás sa stala moc fetišom. Každý

jeden si z nej chce urvať aspoň ten miniatúrny dielik. Hoci iba verbálny – napríklad
na sociálnych sieťach, lebo v skutočnosti
je ten jedinec frustrovane bezvýznamný.
Alebo v médiách, z toho istého dôvodu.
A knižka sa tiež zaoberá pozorovaním
charakterov a charakterových rysov. To je
naozaj „počítaníčko“.
Dovolím si ešte niekoľko citátov Alfreda Adlera:
„Dôverujte iba pohybu. Život sa deje
na úrovni udalostí, nie slov. Dôverujte
pohybu.“
„Klamstvo by nemalo zmysel, ak by
pravda bola tak ľahko likvidovateľná.“
„Z melanchólie sa možno vyliečiť za
štrnásť dní – pokúste sa každý deň premýšľať, ako môžete niekoho potešiť. Niekoho iného, ako seba.“

» ib

Oblíbená sklizeň Jablek v Čechách

(Staré sídlisko)

131200036

Viac na 0948 939 602 (prozvoňte, zavoláme späť). Best Harvest

M. R. Štefánika 38, Prievidza
081200031

Hradíme ubytovanie a dopravu!
Priemerný čistý zárobok 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j cca 53.000 Kč čistého/2
mesiace (výplata v hotovosti). Skúsenosti s podobnými brigádami výhodou. Práca trvá 8-10
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Zbierame tradičným
spôsobom ale aj z plošín. Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok,
alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 10.9.2020.

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
131200016

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

PD20-35 strana-
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OD NEDELE 30. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

400 g balenie

-44%

kg

-66%

1.59

Koktejlové
paradajky stapcové

0

2.29

88
(1 kg = 2,20)

Tekvica
Hokkaido

0

77

5 kg balenie

Supercena

5 kg balenie

-51%
3.69

1

Konzumné
zemiaky neskoré

Cibu�a

(1 kg = 0,36)

kg

-56%

1.79

• odroda GALA

(1 kg = 0,36)

1 kg balenie

-44%
�ervené
jablká

1

79

79

0.89

0

99

Mrkva

0

39

750 g

-39%

270 – 300 g

-51%

3.79

2

29

Brav�ové párky

(1 kg = 3,05)

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

1

79
(1 kg = 6,63 – 5,97)

Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 8. 2020.

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

C H L AD E N É

C H L AD E N É

DO SOBOTY
30. 8. – 5. 9.
Kur�a
cena za 1 kg

500 g balenie

-31%

-43%

2.19

2.99

a spracované

1

1

49

69

Mleté
brav�ové
mäso

(1 kg = 3,38)

Flora
• rôzne druhy

400 g

-44%
1.79

0

99
(1 kg = 2,48)

Halloumi
syr
• rôzne druhy

225 g

Encián

-20%

• rôzne druhy

110 g

2.99

2

-46%

39

1.29

0

(100 g = 1,06)

Minerálna
voda
• rôzne druhy

69

38 %
alkoholu

Becherovka

1,5 l

-34%
0.44

0

29
(1 l = 0,19)

(100 g = 0,63)

1,5 l

-44%
0.99*

0,7 l

-38%
12.99*

7

99
(1 l = 11,41)

0

55
(1 l = 0,37)

Kofola
• rôzne druhy

PD20-35 strana-
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33-0063

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

o.sk
v
o
k
i
r
a
l
a
p
s
s
www.wellne
lavy

inné os
d
o
r
,
y
b
d
a
v
S

UBYTOVANIE

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.

76-0081

WELLNESS

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-35 strana-
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63-0045

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

INTERIÉR
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interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

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

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

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

PD20-35 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

11

13 120 0374

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

7

SLUŽBY

3,70 € / ks

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

0903 405 588
0905 983 602

94-00127

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR
47-029

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

PD20-35 strana-
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ZBER JABĹK

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Prijmem
dôchodcu
na pozíciu predavač
na čerpacej stanici
081200031

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j
cca 53.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne skúsenejších pracovníkov.
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou (možnosť vycestovať domov a naspäť). Prac. zmena
10 hod., pracuje sa na úkol! Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme
stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 3.9.2020.

T: 0905 315 074
0915 952 301

13 120 0365

PRIEVIDZSKO

TRAKTORISTA V JABLKOVÝCH SADOCH

Hľadáme pracovníkov
a brigádnikov

Ponuka
práce
Práca v Rakúsku
na rakúsku PZ! Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.
Mzda podľa pozície
od 12,50€/h.+ diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.

Kontakt: 0911 262 608

75-72

(nie dôchodcov), na rôznorodú
lesnú činnosť (vyžínanie,
prerezávky, výsadby... v
Nemecku). Plat 9 až 10€/hod.
v čistom, týždenné zálohy +
cestovné a ubytovanie hradené
zamestnávateľom. Výberové
konania prebiehajú výhradne v
Prievidzi. Životopisy posielajte
na e-mailovú adresu:
lesnehsp@gmail.com.

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

781200175

Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - Tradične dobré zárobky u tradičných partnerov

081200031

Nenáročná práca pre traktoristu v Českých sadoch. Hľadáme traktoristu s praxou. Plat až 31.000 Kč/mesiac
(1.200 €). Možnosť turnusovej práce ale aj dlhodobého zamestnania na pracovnú zmluvu. Ubytovanie a
cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok prípadne poskytujeme stravné. Podmienkou je platný
vodičský preukaz na traktor. Na prácu zaučíme. Dátum nástupu 8.9.2020, prípadne dohodou.

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

PD20-35 strana-
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46-0192

08-004 TT30

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0068

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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Celoslovenská súťaž
pre videomakerov je spustená
Od svojho organizátora, nitrianV RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM
skej content marketingovej agentúry
TOČIA.
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový
V sobotu, 1. augusta, bol oficiálne šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo sa pohráva so svetlom a tieňom.
videotvorbe , ktorá tento rok prišla
Súťaž rozširuje možnosti spolus viacerými organizačnými a vizuálnyprác
mi zmenami.

E-mail: prievidzsko@regionpress.sk

Videomakeri musia okrem veku od
12 do 26 rokov zachovať aj časovú stopáž od 30 sekúnd do 2 minút.
Po neistom období prekvapenie
v podobe zmien

RECfruit opäť pozýva všetky mladé talenty, aby neváhali a verejnosti
ukázali, o čom točia. Na porotcovské
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich
odhalenie prebehne prostredníctvom
profilu na Facebooku a Instagrame
@recfruit_sk.

33-0058

Aj súťaž RECfruit musela prekonať
zložité obdobie obmedzení. Napokon
však organizačný tím vyšiel von s ďalším ročníkom a novinkami. Tou podstatnou je posudzovanie prác v dvoch
kategóriách. Videá budú v súťaži
rozdelené hranicou do a od 18 rokov
(vrátane).

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť
nové talenty a dať im príležitosť nájsť
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla
ponúknuť videomakerom uzavretie
spolupráce s konkrétnym sponzorom
súťaže.

49-0036

Hneď v úvode organizačný tím vyzýva nadšencov filmu a videa, aby využili všetku svoju dostupnú techniku
a snahu a čím skôr video prihlásili.
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020,
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a
postprodukciu videa na zadanú tému:
„O čom točíš?“

PD20-35 strana-
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Obchodná verejná súťaž
Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza podľa §9a
ods. 1 písm. a) v spojitosti s §9a ods. 9 zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia MsZ č. 235/20 zo dňa 24. 08. 2020.
A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v správe
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi - nebytové
priestory bez zariadenia (t. j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského
strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním služieb
s tým spojených, o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho
podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa o výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2, objekt nachádzajúci
sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9.
B/Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
a) účel využitia: prevádzkovanie kaviarne s terasou a poskytovanie služieb s tým spojených,
b) výška nájomného: najvyššia ponuka v € / m2 / rok, bez energií,
c) úhrada energií: mesačne na základe fakturácie – vyúčtovanie

podľa skutočnej spotreby,
d) termín zaplatenia nájomného: najvýhodnejšia ponuka,
e) doba nájmu: neurčitá od 01. 10. 2020,
f) súťaž návrhov: predložiť projekt priestorov kaviarne, ktorý
bude znázorňovať modernú a atraktívnu divadelnú nefajčiarsku
kaviareň a zmodernizovanie terasy,
g) záväzok nájomcu do jedného mesiaca od účinnosti nájomnej
zmluvy sprevádzkovať pre verejnosť priestory kaviarne v zmysle
predloženého projektu kaviarne,
h) zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je umiestnená kaviareň – priestory na prízemí budovy DK so samostatným
vchodom, a tiež s vchodom z budovy; priestory pozostávajú z
prevádzkovej časti kaviarne, prípravne, terasy a sociálneho zázemia (priestory nie sú vybavené zabudovanými zariadeniami,
nábytkom).
Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
14. 09. 2020 do 12:00 hod..
Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke
mesta www.prievidza.sk a na internetovej stránke KaSS Prievidza www.kasspd.sk. Bližšie informácie poskytne v Kultúrnom
a spoločenskom stredisku, Ul. F. Madvu 11, Prievidza – Dom kultúry, Mgr. Dana Horná, tel. číslo 046/541 21 34 alebo 0917 283
936; e-mail: dana.horna@prievidza.sk. Prehliadku nebytových
priestorov zabezpečí Kultúrne a spoločenské stredisko po dohode so záujemcami.

Výberové konanie- riaditeľ CVČ

Výberové konanie (ďalej len VK) na obsadenie miesta riaditeľa CVČ, Ul. K. Novackého 14, Prievidza.
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. 138/2019 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. 138/2019 Z. z. nie starším ako 3 mesiace, resp. čestné
vyhlásenie o vyžiadaní odpisu podľa ods.4.),
e) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/ 2019 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. 3/2020“ .
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je
24.9. 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.

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

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

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK:
Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
ZVÁRAČ CO2:
Mzda: 930 EUR
Miesto práce:
Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA +
STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

85_0589

0800 500 091.

85-0505
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Kritériá
pre spoluprácu :

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.
www.hotbuilding.sk

KŠX-Delta príjme
*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:

̞à,-ß/ǳ1,/(à3ș/, 6à
Ð)İ &-" Ð,#22̞à(,+1/,)ȓ/(à(3)&16à
Ð)İ &-" Ð,#22̞à3,"&ȴà373àÐ)İ &-" Ð,#22̞à73ǳ/ȴà!,àÐ)İ &-" Ð,#22Miesto práce: -QRP?T? Íġ0

TESÁROV
  ,!(

omh-_o7m࢙ru;Ĺ

&!ņ_o7ĺƳ-ub-0bѴm࢙Ѵo৴h-

Ubytovanieà7"/*à
+ stravné lístky

("$߈ ŊrѴ-|ro7k-7o_o7
 ࡈ "$( ! ݽ+
85_0543

u࢙1-m-ি;lझ"!ĺ࢙v|rro7o_o7;ĺ
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

Kontakt: 0918

493 960

Mail:

mhruby.idelta@gmail.com
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85_0590, I 61- 0215
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA
ZÁMOČNÍK
MZDA:
2000€/ MES. + PRÉMIE
KOVOVÝROBA
0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

61_0213

Prijmeme pracovníkov
na pozície:

