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Týždenne do 41 340 domácností

Koniec a začiatok

Prichádzajú výnimočné Vianoce.
S výnimočným znamením na oblohe,
vo výnimočných okolnostiach, po výnimočnom roku. Nepatrí sa počas nich
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo
mne zostal obraz tých minulých a na
ňom svätý otec František, kráčajúci
prázdnym temným námestím Svätého
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlomený, odhodlaný. Napriek všetkému
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekundová sekvencia v televíznom spravodajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave
vypálilo navždy.
Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”,
potriasali si rukami a vyslovovali priania do nového roku, dúfajúc, že bude
lepší ako ten končiaci, alebo, minimálne, aspoň tak zlý a nie horší.
Pred niekoľkými dňami dohorela
tretia adventná svieca, budeme zapaľovať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Silvester bude iný.
Všetkým chorým a všetkým príbuzným chorých, všetkým, ktorým
tento rok osud vzal niekoho predčasne a kruto - myslím na vás! A všetkým
tým, ktorí o nič a nikoho
nateraz neprišli, za celú
redakciu do roka 2021
- nech to tak zostane aj
po celých nasledujúcich
365 dní.
Pekné sviatky a
dobrý rok po tom,
ktorý sa končí

DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19
Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.
Ozonácia spoľahlivo ničí 99,9% baktérii,
vírusov, plesní, mikroorganizmov, roztočov
a niektorých lariev hmyzu, odstraňuje
pachy.
Využitie: domy, byty, kuchyne, kúpeľne, autá, reštaurácie, wellnesy,
bazény, verejné priestory, ambulancie, haly ale aj rôzne firemné priestory.
0905 658 386, web: anticovid.drago.sk, e-mail: drago@drago.sk

PALIVOVÉ DREVO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih,
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje,
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

0948 468 858

13 120 0533

Prelom rokov. Obdobie spomínania,
želaní, vyslovených i tých tajných.
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako
iba na prízemné sváry, za ktorými
je len a len túžba udržať si či získať
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charakter a ľudskosť.

13 120 0481
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T:0948 975 710

- rozvoz, donáška obedného menu nielen do firiem ale aj súkromne pre všetkých, ktorí si vyberú z pestrého menu, ponuky vždy aktuálne na: www.superobed.sk,
Reštaurácia Medellín

Vám ponúka:

vo forme „TAKE AWAY“ - balená strava.

VODÁRSKE, KÚRENÁRSKE PRÁCE
A SANITA

0918 435 834

- pečieme domáce sladké koláče (štrúdle,
kysnuté koláče), slané pagáče, tyčinky z lístkového cesta
- pripravujeme studenú kuchyňu (studené
misy, obložené chlebíky, bagety, hamburgery)
13 120 0502

Viac info na tel.

Sme tu pre Vás aj počas vianočných sviatkov a epidémie.
Zabezpečujeme stravovacie služby:

INŠTALATÉR
• rozvody vody
• rozvody kúrenia + podlahové kúrenie
• kanalizačné prípojky
• kompletovanie kúpeľní
• a mnoho ďalšieho ...

Prievidza, Námestie slobody 16 (vedľa mestského úradu)

Bližšie informácie o dodávke, ponuke,
cene na T: 0905 639 479
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13 120 0528

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

131200003

E+G STAV s.r.o.

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

131200007

Redakcia:

Plán súvislých opráv krajských ciest na rok 2021
V Zastupiteľstve TSK sme schválili zoznam ciest v správe
Trenčianskeho kraja, ktoré sú naplánované na súvislé opravy. Práce by mali byť realizované v roku 2021 v závislosti od
výsledku verejnej súťaže.

 
 
     
    
   

Na súvislé opravy ciest II. a III. triedy v okrese Prievidza je
v krajskom rozpočte pre rok 2021 naplánovaná finančná
čiastka 1 077 326 eur. V okrese Prievidza majú byť v nasledujúcom roku opravené nasledovné úseky ciest:
Cesta III/1791 Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie: v dĺžke 1km
Cesta III/1912 Križovatka Gápel: menší úsek 100m.
Cesta III/1786 v lokalite Gápel: v dĺžke 900m.
Cesta III/1774 Nitrianske Rudno - Šútovce: v dĺžke 2,2km
Cesta II/574 Temeš - Nitrianske Rudno: v dĺžke 4,4km

» Tomáš Drucker

Chcem všetkých obyvateľov nášho regiónu ubezpečiť, že
pred schvaľovaním zoznamu súvislých opráv ciest na pôde
TSK som všetky cesty osobne v teréne prekontroloval, s
ohľadom na zhodnotenie reálneho stavu predmetných
vozoviek.

33-0086
32-0089

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

Ja osobne vnímam množstvo úsekov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu a samozrejme budem rád, ak ma aj Vy upozorníte na ďalšie úseky ciest, ktoré
si podľa vášho názoru vyžadujú
opravu. V súvislosti s náplňou výkonu mandátu krajského poslanca sa na vaše podnety aktívne
pozriem.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK

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

Západné Slovensko
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

Košovská 11B, Prievidza

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.

131200010

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

12 120 0518

PRIEVIDZSKO
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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
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

Hľadám pracovníkov
a brigádnikov

Východné Slovensko

13 120 0522

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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(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.

Tel: 0904 487 852

75-112

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

domácnosť, služby, zdravie

prievidzsko

KLIMATIZÁCIE

3

REKUPERÁCIE

0940 600 300

Klimatizácie, Rekuperácie

13 120 0509

PREDAJ A MONTÁŽ

MQORNGVFXGTG\ÁTWDċC€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk

13 120 0061

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
EUCERIN -10% zľava na
jednotlivé produkty

o vecné ceny
od 20.11. do 20.12.2020
ZDRAVOTNÁ OBUV
pre veĺkých
aj malých

ACTIV APOTHEKE
liftingový krém 25ml
alebo hydratačný
krém s kyselinou
hyalurónovou 25ml

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR sada pre pleť
s nedokonalosťami
a akné- Effaclar
DUO+ krém
40+15ml,
Effaclar
Micelárna
voda 50ml

15,04€

metionín a vitamíny, cholín prispieva k správnej látkové
premene lipidov a k udržiavaniu normálnej funkcie
pečene, silymarín prispieva
na ochranu pečene pred
nepriaznivými účinkami
niektorých škodlivín
ako sú alkohol,
priemyselné jedy
a niektoré chemické
látky vrátane liekov

BIODERMA NODE DS+ šampón 125ml
2+1 ZADARMO - šampón pre vážne stavy
lupín, pretrvávajúce, recidivujúce lupiny, hĺbkovo
čistí, odstraňuje lupiny, upokojuje.

37,74€

7,99€

25,16€

VICHY MINERÁL 89 Hyaluron-Booster
50ml + Hyaluron-Booster očný 15ml
+ Hydratačná maska
s vitamínom B3
a Mineralizujúcou
vodou Vichy 50ml
+ darčeková taštička
LIFTACTIV COLLAGEN
specialist denný
krém 15ml + maska
15 ml

33,17€

10,63€
Vichy minerálne
micelárne
mlieko pre
suchú pleť
400ml 2+1
43,12€

VINCENTKA
nosový sprej
25ml
+ LA ROCHE
-POSAY
odličovač
na oči a tvár
pre citlivú
pleť 5ml
ZADARMO

30,08€
AVENE DERMABSOLU denný
krém 50ml alebo nočný
krém 50ml + AVENE jemný
sprchový
gél 100ml
41,83€

4,97€

29,83€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

131200017

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

LIPOVITAN DUO 30+15 tabliet ZADARMO
- výživový doplnok, obsahuje cholín, silymarín, inozitol,

MILÍ ZÁKAZNÍCI, ĎAKUJEME ZA
VAŠU PRIAZEŇ V TOMTO ROKU.
Želáme Vám krásne biele Vianoce
a veľa šťastných kilometrov v roku
2021.
13 120 0517

A.A. SERVICE
Letisková 2C, toyotaprievidza.sk
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01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA odkúpim motocykel/diely
– seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný. T: 0949 350 195
» Kúpim staré auto, motorku, babetu, diely, doklady, T: 0940 100 473
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
» Predám 3-izbový byt v Prievidzi na
sídlisku Zapotôčky, prípadne vymením za 1-izbový byt + váš doplatok.
Bližšie informácie na T: 0905 810 133
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim HAKI lešenie, T: 0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Hľadám zodpovednú pani, či
slečnu na upratovanie bytu 1 x v
týždni na 2-3 hodiny od nového
roka. T: 0918 652 898

Najčítanejšie regionálne noviny

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu
nielen v túto svätú chvíľu
ale každučký deň v roku
nech Vám stojí popri boku.

„Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.“

Dňa 21.12.2020 si pripomíname
6. smutné výročie úmrtia
Ing. Miloslava Dolníka.

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú
manželka Iva a dcéra Lucia s rodinou.

13 120 0532

Občianska
riadková
inzercia

spomÍname, zamestnanie

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán ...
Ten, kto ťa poznal, spomenie si a ten,
kto ťa mal rád, nikdy nezabudne. “

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa
4.12.2020 vo veku 71 rokov navždy opustil
náš manžel, otec a dedko
pán Ivan Dzina
z Tužiny.
Zároveň sa chceme týmto poďakovať za účasť na poslednej rozlúčke, kvetinové dary a
slová sústrasti.
Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach.
13 120 0529

4

Manželka Janka a deti s rodinami.

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA 10ZVERINEC
» Kúpim HD kože, T: 0948 799 362
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj
» Predám plne funkčný FULL HD
LED TV Panasonic Viera uhl. 107
cm, A+, LAN, Wi-Fi, USB, Ethernet,
3xHDMI, SCART, audio/video/
foto, diaľkové ovládanie, stojan
alebo možnosť zavesenia na
stenu, cena 199€. T: 0915 254 565
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Kúpim stroj na pečenie vianočných oblátok, T: 0940 100 473

„Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz môžeme len spomínať ...“

Dňa 30.12.2020 si pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec
pán Pavel Podskoč.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0530

12 DEŤOM
deťom
12

Manželka a deti s rodinami

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam lásku žene, T: 0944
827 842

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

„Len kytičku kvetov im na hrob môžeme dať
a s úctou a láskou na nich spomínať.“

Dňa 20.12. a 27.12.2020 si pripomíname
25. smutné výročie smrti našich drahých
rodičov, starých a prastarých rodičov

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Pauly Sečianskej

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.

Jána Sečianskeho

a
z Koša.
S láskou a úctou na nich v modlitbách spomínajú deti
Terka, Elka, Ján a Zdenka s rodinami.
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13 120 0535

Chcete si
podať inzerát?

4

domácnosť, služby

prievidzsko
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POTREBUJETE OPATROVATEĽKU?

•
,):é-37>¬87=3¤å3A

Partner
Wüstenrot

0905 296 592

721200005

Info:

13 120 0496

XZM>I}QKPJTÐbSaKP

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

štiepaný buk - odrezky dub
www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435
131200442

0910 598 927

SLUŽBY
ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

131200008

131200012

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200009

PRÁCA PO NOVOM ROKU

Vy hľadáte, my nájdeme
Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači
a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,
elektromontéri a iné profesie

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

5,99

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie
v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.

131200016

66-0263

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

PD20-51 strana-

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

Kontaktné údaje:

Vzájomná dôvera a rešpekt

131200054

hurtis@advokathurtis.sk

v ponuke

7221200008

Chcete

P<?TJ?åÃ2·pBI>IGIP;
13 120 0525

Ak ste odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby, poskytneme Vám
domácu opatrovateľskú službu
od 1.1.2021 v cene od 1,65€/hod.
podľa stupňa odkázanosti.
Kontakt 0917 786 925
Organizácia OPATRÍME VÁS, n.o.

5

farmári / domácnosť, spomíname
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Supercena

Kapor

• pitvaný

cena za 100 g

0

Supercena

69

Kapor

0

49

CHLADENÉ

• podkovičky
• chladené

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

cena za 100 g

ìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

6

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód,
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov
a sú šetrné k životnému prostrediu.

CHLADENÉ

Supercena
ìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

cena za 100 g

1

19

Losos divý
• voľne lovený

ƔƑĮƌƌƍĮƌƔƏİƏĮƍƋƋ¸

-20%
3.49

Kávové
kapsuly

V PONUKE:

• rôzne
druhy

TRAMÍN
ČERVENÝ

2

79

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

RULANDSKÉ
ŠEDÉ
CHARDONNAY

ũìÒàóÏ Ï

VELTLÍN
ZELENÝ
RIZLING
RÝNSKY

30/33/38 %
alkoholu

SAUVIGNON
FRANKOVKA
MODRÁ
CABERNET
SAUVIGNON

2.49

VÀĊÙÀ
Tibava
víno

1

79
(1 l = 2-39)

cena za 1 kg

-45%

9.99

7

99

3.99

CHLADENÉ

(1 l = 11,41)

; À

Demänovka

• s drobmi

• rôzne druhy

2

19

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƒıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0085

-28%

-20%

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

0,75 l

0,7 l

služby, domácnosť

prievidzsko

7
OD PONDELKA
21. DECEMBRA

Camembert
ƌƍƋ¸

-27%
0.95

0

69

kg

-44%

(100 g = 0,58)

2.49

1

39

2,5 l

¨ïĊ¨Ù©ÌÒÏ
Evelina

Supercena
0,7 l

kus

5

99

2.49

1

49

2,5 l

0

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƒıƌƍı

-40%

(1 l = 8,56)

38 %
alkoholu

Premium
Vodka

Ananás

• rôzne druhy

ƍƐƋ¸

79

-34%
2.29

(1 l = 0,32)

V¨ìóÀĮCÀïǯÙ¤Į
7 UP

1

49

CHLADENÉ

Bryndza v dyhe

(1 kg = 5,96)

0,55 l

-36%

ƍÏ¸Ò¨ÙÀ¨

-46%
• var�ý typ A
• neskoré

0

75
(1 kg = 0,38)

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƒıƌƍı

1.39

Konzumné
zemiaky
šalátové

15 kusov

0.69

0

44

1

29

(1 l = 0,80)

&ØïǯÙÿó

tÌÀŐCő

• svetlé výčapné pivo

żƌÏÿóŭƋİƋƔŽ
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33-0085

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƒıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

služby, zamestnanie
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HLUK /ČR

PRIJMEM

VÁM

COVID
TEST

ZDRAVOTNÚ SESTRU

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

DO ZUBNEJ AMBULANCIE
V DOLNÝCH VESTENICIACH.

85_0876

+421 908 914 180

13 120 0469

KONTAKT

V izbičke za oknom niečo sa chystá, stromček už svieti,
radosť je istá, do tichej noci vtáčik už spieva, krásne a pokojné
Vianoce vám želá rodina...

Srdečne ďakujeme celému kolektívu
HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka

Mesto Bojnice podľa § 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 vyhlasuje:

pod vedením riaditeľa Mgr. Valoviča

Výberové konanie na obsadenie funkcie

– Riaditeľ Centra voľného času JUNIOR Bojnice

za príkladnú starostlivosť o našu dcéru

Miesto výkonu práce: Centrum voľného času JUNIOR Bojnice,
Školská 293/9, 972 01 Bojnice
Rámcová náplň práce: Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie mesta
Bojnice - Centra voľného času JUNIOR Bojnice, Školská 293/9, 972 01 Bojnice, IČO: 36126896.

Zdenku Laukovú, ktorá nás navždy opustila
15.11.2020 vo veku 59 rokov.

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

Uzávierka prijímania žiadostí je 15.1.2021 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.

Srdečne ďakujú rodičia a bratia s rodinami.

13 120 0526

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2021
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.

0905 665 200

13 120 0501

OBSLUHA VZV

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

13 120 0531

PONUKA PRÁCE

Najčítanejšie regionálne noviny

Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
Výberové konanie na obsadenie funkcie

– Vedúci/ca finančného oddelenia
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice,
Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

Žiadosť spolu s úradne overenými dokladmi je potrebné doručiť elektronickou
poštou podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v zalepenej obálke označenej heslom: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE – Vedúci/ca
finančného oddelenia“ v lehote do 15.1.2021 do 14,00 hod. na adresu: Mesto
Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky.

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov
čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce a šťastný nový rok prajú...
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13 120 0526

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2021
Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

interiér

prievidzsko

9

interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

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

PODLAHY
ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 536,90 EUR

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

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

PD20-51 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

9

13 120 0536

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

služby

10

Najčítanejšie regionálne noviny

7-DŇOVÉ ALEBO 30-DŇOVÉ

Viac informácií:

33-0073

13 120 0504

www.sadpd.sk
www.sadtn.sk
www.tsk.sk

PD20-51 strana-

10

domácnosť, zdravie

prievidzsko

11

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

13 120 0506

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme
lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlíkov úspechov,
jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky.

PD20-51 strana-
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zdravie
služby
/ služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY

2100 EUR/mesačne Brutto

- ubytovanie zabezpečené

+420 603 450 207
+420 702 193 121

85_0823

88-0106

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STAJAN Slovakia prijme:
������������������
(850€ - 1000€/mesiac)

www.
ww
www.hotbuilding.sk
w.ho
h tbuilding.
g sk

��������������������������������������������

Prijmeme pracovníkov
na pozície:
na
poozzíc
ície:
iee:

�����������������

(850€ - 1100€/mesiac)
����������������������������������������������

�����������������

(1250€ - 1350€/mesiac)
�����������������������������
���������������������������������

�������������������
����������������������������������
���������0918 493 960
mail: ����������������������

85_0873

������������������
��������������������

61_0288

78 120 0229

2600 EUR/mesačne Brutto

HRADEC KRÁLOVE

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

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

SKLADNÍK
K (Nemecko)

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

85_0818

PONUKY PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-51 strana-
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zasklievanie terás
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63-154

rámové
bezrámové

do
atia
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Zľav

balkóny

