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Týždenne do 41 340 domácností

Striedmo o striedmosti
www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
Ako vypočítať dane?

- komunikácia s úradmi
- administratívne práce

Kontakt
Telefón: 0950 699 875
Mail: uctovnikhn@gmail.com

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

13 121 0004

0948 468 858

13 120 0533

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

Chcete chovať hydinu?

T: 0908 13 11 99

EXTRA

Prievidzská 53, 972 01 Bojnice
oznamuje

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky

Pozemky nachádzajúce sa pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve
VÚOOD a.s. odkúpime v cene 5 €/m2.

Objednávky: www.matejovdvor.sk

písomne na adrese spoločnosti • telefonicky na čísle
046/543 90 39 • e-mailom na info@vuood.sk

V prípade záujmu o predaj pôdy nás môžete kontaktovať:

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0043

Odstavčatá

Spoločnosť VÚOOD a. s.,
vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v areáli spoločnosti, že v roku
2021 bude vykupovať pozemky druhovo označené ako orná pôda,
ovocný sad a trvalý trávny porast v cene 1 €/m2.

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE
13 121 0026

Doprava v cene!

13 121 0052

Ako vyplniť formuláre daňového úradu,
zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?
sa
ite
- vedenie účtovníctva
n
!
ľah
- spracovanie daňového priznania
po a nás
S
- výpočet mzdy a odvodov
n

PALIVOVÉ DREVO

BEZKONKURENČNÁ CENA!

13 121 0012

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

13 121 0040

Údajne ide o mravnú a duševnú zdatnosť, sklon k dobrému konaniu. Presnejšie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať
od duševne neduživých a mravne zaostalých, či dokonca ignorujúcich mravnosť
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich
poznanie iba to, že otvoria ústa.
Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všimnúť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v
tomto pôstnom období. Napríklad neprejedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjemných zábavných kratochvíľ. K šťastnému
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí treba hľadať v úplne inom prostredí. Radostných a striedmych. A – ako som napísal
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mocensky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné
duševné malomocenstvo.
Denne sa v televízii, najmä v spravodajstvách, alebo v rôznych programoch

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástupoch chudákov a úbožiakov. Boli sú a
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vplyvom, postavením, mocou, kontaktmi
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre
vedia, o každý prameň sa treba pravidelne starať, čistiť ho.
Spomeňte si náhodne na mená napríklad desiatich najvýznamnejších
osobností tohto nášho sveta. Takých,
vďaka ktorým poznáme antibiotiká,
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom,
pristávali sme na Mesiaci či na Marse,
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, porážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“
mali spoločné.
Nebolo to nič nemej a nič viac ako
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti
najmä mnohým predstaviteľom našej moci, či už výkonnej, alebo zákonodarnej. Veľmi dôrazne!
Vážení čitatelia, želám
peknú meteorologickú jar
a ak sa čo len trochu
dá, aj jar v dušiach.
S pozdravom
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Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj,
čo je to vlastne samotná cnosť?

hlavu hore / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Riadne nás sčítajte

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

INZERCIA

Simona Pellerová

0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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

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

Mesto Bojnice zverejňuje zámer
prenajať nebytové priestory
v meste Bojnice:

- v budove Pivár na Hurbanovom námestí 29
na 1.p. o rozlohe 22,50 m�,
- v budove Pivár na Hurbanovom námestí 29
na 1.p. o rozlohe 15,80 m�.
Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke mesta www.bojnice.sk
a na úradnej tabuli mesta.

Pomohli sme tým, ktorí pomáhajú
Súčasné obdobie je náročné aj pre naše rodiny. Členovia
našich rodín, ale aj veľa našich známych sa lieči alebo liečilo na kovidovom oddelení bojnickej nemocnice. Ľudia v nemocnici pomáhajú pacientom najlepšie ako vedia a robia
to perfektne.
Pri jednej osobnej skúsenosti sme sa dozvedeli, že vankúše
sú pre nemocnicu spotrebný tovar. Vankúše sa musia často
prať a tým rýchlo dochádza k ich degradácii. Povedané
inak, nemocnica potrebuje pre spokojnosť pacienta častú
výmenu vankúšov a posteľnej bielizne.

SOŠ Handlová ponúka na prenájom
nebytové priestory v Handlovej

o výmere 90m�, 19m�, 13m�, 15m� a 4x20m�.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej
tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

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

131210049

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

5,99

-25%

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
13 121 0021

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

V prípade, že máte záujem pomôcť s nákupom špeciálnych
nemocničných vankúšov aj Vy, môžete nám poslať peniaze na
transparentný účet Jasnej Voľby: SK0383300000002601939776.
Do poznámky prosím uveďte: VANKUSE.

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

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

Spolu s priateľmi z iniciatívy Jasná Voľba - Tomášom Tinesom, Alojzom Vlčkom a Andrejom Kmotorkom sme zabezpečili nákup vankúšov pre oddelenie bojnickej nemocnice,
ktoré sa stará o pacientov s ochorením COVID-19.

Špeciálne zdravotnícke vankúše
zakúpime a do nemocnice dovezieme. Už teraz ĎAKUJEME

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

13 121 0006

Košovská 11B, Prievidza

PD21-09 strana-

2

13 121 0075

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával
Okrem toho, že nás budú počítať a pý- príbeh ako sa istý človek chcel dostať do
tať sa nás rôzne veci o našej národ- spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, mu povedal, že to nie je len tak, aby zobudú sa podľa spočítaných čísel roz- brali každého. Nariadil mu, že sa musí
deľovať peniaze.
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločenA tak agituje svojich občanov primátor stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo,
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier- som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý vraj ešte nepodarilo.“
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja
Je možné, že sčítanie ukáže pokles
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k svojim ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebupastierom, budú mať finančný pôst. A ob- de to výsledok útokov liberálov ani atejavujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne istov, ale nevydarenej práce cirkevných
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča,
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje tak ho degradujú, alebo pošlú do zao peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na a máme tu priemer a podpriemer. Bojulepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať jeme proti rôznym ideológiám, kádrujepeniaze nie je najlepšia stratégia. Treba me, píšeme a rozprápremýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve- vame vznešené reči,
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, agitujeme za alebo
pomoc nemocným, chudobným a starým, proti. A pritom akopráca pre ľudí, vzdelávanie a výchova si zabúdame na to,
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini- že Boh je Láska, ktorú
ciatívy niekoľkých kňazov a rehoľníkov by sme mali každodosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne denne žiť.
projekty našej najväčšej cirkvi.
Pri mnohých projektoch mám pocit
plytvania – budovy, v ktorých chýbajú
» Ján Košturiak

13 121 0117

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0035

Redakcia:

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

13 121 0113
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Hľadá sa dedina roka 2021
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla.

každý štvrtok: PARTIZÁNSKE, Veľké Bielice, Uherce, Oslany,
Čereňany, Bystričany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Koš
každý piatok: PRIEVIDZA, BOJNICE, Dubnica, Opatovce,
Kocurany, Nedožery, Pravenec, Poluvsie, Nitrianske Pravno,
Malinová, Kľačno
každý piatok: HANDLOVÁ, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec,
Jalovec, Ráztočno informácie o rozvozoch na 046/540 04 10

13 121 0120

Jozef Viskupič, predseda Združenia
samosprávnych krajov vyzdvihol tento fakt. „Župy významne prispievajú
ku koordinácií regionálneho rozvoja,
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho
Je tu teda opäť príležitosť pre samo- dôležitými prvkami sú cestovný ruch
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do a cezhraničná spolupráca, ktoré majú
súťaže zapojili a predstavili úspechy nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori- Viskupič.
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do
Tradičnými stabilnými partnermi
súťaže môžu pre svoju obec získať titul súťaže spolu s Ministerstvom životnéDedina roka 2021 a zároveň možnosť ho prostredia a SAŽP je Spolok pre obreprezentovať Slovensko v súťaži o Eu- novu dediny a Združenie miest a obcí
rópsku cenu obnovy dediny.
Slovenska. Generálnym partnerom
Prihlásené obce posudzujú čle- súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky,
novia Národnej hodnotiacej komisie COOP Jednota Slovensko, s. d.
počas mája až augusta. Uskutočňuje
Prihláste vašu obec a predstavte
sa na dvoch úrovniach – návštevou príkladné iniciatívy zamerané na obprihlásených obcí a záverečným roko- novu dediny a získajte okrem prestížvaním komisie. Podľa generálneho ria- neho titulu Dedina roka 2021 aj finančditeľa Slovenskej agentúry životného né prostriedky pre podporu rozvoja
prostredia (SAŽP) Michala Maca sa pri dediny. Všetky informácie o súťaži sú
posudzovaní kladie dôraz na kritéria zverejnené na novom webe www.dediudržateľnosti, koncepčnosti, schop- naroka.sk.
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a
originality prístupov, myslenia obyvateľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý
je v neposlednom rade aj súlad s aktuálnym mottom súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.
Novinkou tohto ročníka je organizačné zapojenie všetkých samosprávnych krajov v pozícii partnerov.
» red

Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi,
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.

Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad supermarketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...
Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m�, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m� (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m� (vhodné na aktivity v exteriéri).

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiadaviek nájomníka.

pandémia / služby, kurzy
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Nové protipandemické opatrenia,
ktoré vstúpili do platnosti

01 AUTO-MOTO
auto-moto/predaj
1 / predaj
» Predám motor na moped Stadion
S11 po GO s pedálmi, nádrž s ventilom, staršiu prilbu. Spolu. T: 0903
616 668

Osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19 už nesmú chodiť do
obchodu či vychádzať z domu na
rôzne účely. Navštíviť môžu v odôvodnenom prípade iba lekára alebo
lekáreň.

03 BYTY3/ predaj
byty/predaj
» Predám 2-izbový byt v Handlovej.
T: 0905 313 616
04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
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
» Predám práčku 4-ročnú ZN. Beko
50€ Nováky, T: 0951 508 135
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Kúpim staré hodinky PRIM a iné
hodinky, T: 0905 767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné

• zatepľovanie plochých striech
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

0905 402 526

Partner
Wüstenrot

ODVOZ A ODBER

13 121 0007

02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» Kúpim staré motorky aj nekompletné ponúknite. T: 0949 505 827
» Kúpim Jawa CZ Manet Tatran Stadion Babetu a iné diely, doklady, T:
0940 100 473
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel,
diely – seriózna dohoda, T: 0908
205 521

izolácie plochých striech

možnosť chodiť aj do okresu Košice-okolie. Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzila na čas od
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.
Vláda dôrazne odporúča dôchodNa zlepšenie prednemocničného macom, aby nakupovali vo vyhradených nažmentu pozitívnych pacientov sa prihodinách v záujme ich vlastnej ochrany praví verejne dostupná a zrozumiteľná
pred vysoko infekčnými novými variant- informácia „Cesta pacienta s ochorením
mi koronavírusu a umožňuje nakupova- COVID-19“. Obsahovať bude odporúčanie v už známych hodinách vyhradených nia na domácu liečbu a zoznam kvalitpre dôchodcov aj zdravotne postihnutým ných pulzných oxymetrov.
osobám a ich sprievodu, na základe preuAk opatrenia nedosiahnu do 21. markazu ZŤP a preukazu asistenta.
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na
V obchodoch a v mestskej hromadnej zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu,
doprave je od 8. marca povinné nosenie zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo
respirátora FFP2. (Ak má výdychový to presne znamená a aké to bude mať paventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné,
všetkých interiéroch bude respirátor pri akých počtoch infikovaných či hospipovinný od 15. marca. Opatrenie sa ne- talizovaných by sa k tomu pristúpilo.
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.
Predškolská a školská dochádzka bude
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o
žiakov v materských školách a na prvom
stupni základných škôl . Zamestnanci a
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa
samotestami.
Výnimka na vychádzky do prírody
mimo okres sa zrušila. V prípade obyvateľov Bratislavy platí možnosť vychádzok
» red
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je

13 121 0081

Občianska
riadková
inzercia

13 121 0088

4

ODPADOV

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.

Ponúkam

murárske práce,
omietky, obklady,
dlažby.

0914 283 055

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

16.3.2021 o 16.00 h.

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

%8'29$$*52352'8.7DV



NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV
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13 121 0039

Chcete si
podať inzerát?

13 121 0055

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam lásku žene, T: 0940
059 611
» 175cm, 80kg, 50-ročný sa rád
zoznámi so sympatickou ženou. Záľuby: príroda, huby, rybolov, práca.
PD okolie SMS: 0949 561 527
» Hľadám priateľku na vážny vzťah
od 50 do 60 rokov. T: 0918 256 367

13 121 0030

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15 PRÁCU

domácnosť, služby

prievidzsko

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

5

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU
Pravenec 411

tel.: 0907 787 089

www.zarpa.sk

Polohovacia opierka

MOŽNOSŤ ÚPRAVY ROZMERU
TVRDOSTI SEDENIA
HĹBKY

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

Polohovacie operadlo

ROZMER:

200/330/215 cm
MOŽNOSŤ ÚPRAVY

Spanie 128/285

zľava
-1erá0%
tom

s inz

Akcia platí do 31.3.2021

1.490 €
1.694 €
250 €

LÁTKA - A/RADO rohové sedenie - 1.619€ - 10% zľava =
(bez PO) - 1.877€ - 10% zľava =
kreslo - 288€ - 10% zľava =

13 121 0103

Úložný priestor

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

13 121 0002

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

Objednajte si
z bezpečia domova.

E+G STAV s.r.o.

pre živnostníkov máme otvorené
Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,
pre zákazníkov
na tel. čísle +421 919 288 832
Objednávky prijímame aj e-mailom
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
59-079

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

Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.

Vaše DIEGO Prievidza

PD21-09 strana-
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13 121 0119

T:0948 975 710

DIEGO Prievidza

13 121 0003

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

veterinár / služby, spomíname

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Začína sa sezóna kliešťov
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa
28.2.2021 vo veku 88 rokov navždy opustila
naša drahá mama, babina, sestra, švagriná
a richtárka Klubu rodákov Hornej Nitry
RNDr. Eva Hýroššová.

Smútiaca rodina.

13 121 0115

Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach.

„Mali sme ho radi, no on nás oveľa viac
a jeho lásku z našich sŕdc nezmyje ani čas.“

Dňa 23.2.2021 sme sa navždy rozlúčili
s našim drahým synom a bratom

Dušanom Szekerešom
z Kanianky vo veku nedožitých 54 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, kamarátom, spolupracovníkom a známym,
ktorí prejavom sústrasti zmiernili náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

» red

MULČOVANIE, FRÉZOVANIE, DRTENIE

13 121 0108

Parazit je usmrcovaný už pri kontakte s kožou, ešte pred prisatím a
uchytením. Tým sa zabrání prenosu
infekcie. Spot - on prípravky sa aplikujú priamo na kožu za krk alebo medzi
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému
olízaniu prípravku). Účinok týchto prípravkov trvá väčšinou mesiac, výnimkou je prípravok Bravecto, pipetka s
účinnosťou až 3 mesiace.
Ich výhodou je, že sú vhodné pre
výstavné psy, pre psy v blízkom kontakte so svojím majiteľom a tiež pre rodiny s malými deťmi.
Protiparazitárne obojky pre psov
a mačky sa od seba odlišujú účinnou
látkou aj dobou ich pôsobenia, chránia proti blchám aj proti kliešťom až
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Scalibor a Foresto, aby obojok fungoval,
musí byť v kontakte s kožou. Pri skladaní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy
preštudovať návod na použitie. Nevýhodou môže byť zápach niektorých

„Dotĺklo srdce, utíchol hlas.
Spomienka na teba žiť bude v nás.“

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov
bytových psov. Okrem toho, niektoré
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa
niekde oň zachytia.
Medzi najúčinnejšie antiparazitiká
patria prípravky s účinnými látkami
patriacimi do skupiny isoxazolínov.
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prípadov bez problémov prijímané psami.
Ich účinok proti blchám a kliešťom
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bravecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výhodou je perorálna aplikácia. Nevýhodou
je mechanizmus účinku prípravku –
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati,
následne odpadne, žiaľ nemajú repelentný účinok.
Obľúbeným psím antiparazitikom
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale
musíte povariť. Ideálne je postriekať
psa vždy pred venčením: na nohy a
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uviažete vedľa obojku.1 balenie sušeného
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čerstvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho
vínneho octu alebo citrónovej šťavy,
liter vody.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Poskytujeme údržbu
zelene svahovou kosačkou

Green Climber.

Dňa 3.3.2021 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil vo veku
nedožitých 81 rokov náš milovaný manžel,
otec, starký a dedko
13 121 0062

Mulčujeme trávnaté porasty,
frézujeme náletové dreviny
a krovité porasty, ktoré následne
drtíme priamo na mieste.
Viac na info@greenclimber.sk,

0908 774 282

KLIMATIZÁCIE

pán Július Slobodník
z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Vierka, syn Július s rodinou, dcéra Jana s rodinou,
dcéra Tatiana a ostatná smútiaca rodina.

13 121 0107

Pipetky patria k najznámejším prostriedkom proti kliešťom a blchám.
Účinnou látkou v prípravkoch typu
spot-on býva najčastejšie fipronil (Frontline Combo), permetrín
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a
fluralaner (Bravecto).

REKUPERÁCIE
TEPELNÉ ČERPADLÁ

0940 600 300

STROJOVÉ
POTERY

S láskou spomínajú manželka Gabriela,
dcéry Jana, Andrea a syn Henrich s rodinami.
61-0056

0948 300 988

pán František Hlavina.
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13 121 0083

Klimatizácie, Rekuperácie

Dňa 3.3.2021 sme si pripomenuli 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

13 121 0054

PREDAJ A MONTÁŽ

interiér

prievidzsko
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Aj tento rok bez kvetov
Znie to takmer neuveriteľne, ale už
viac ako rok naše životy obmedzujú najrôznejšie „protipandemické
opatrenia“. Zvykáme si – aj vďaka
nim – na úplne iný spôsob trávenia
sviatkov a vyjadrovania úcty k svojim blízkym pri ich príležitosti.

čakať dlho do noci, kým prídu pripití z
„osláv.“
MDŽ sa v civilizovaných krajinách
postupne stal dňom rekapitulácie dosiahnutého pokroku, dňom volania
po zmene a po oslave odvážnych činov
jednoduchých žien v histórii ich krajín
a spoločenstiev.
Medzinárodný deň žien (často
Otázky občianskych a politických
označovaný skratkou MDŽ) pripadajú- práv žien, ich sociálnej a ekonomickej
ci každoročne na 8. marec, je medzi- rovnoprávnosti, individuálna autonónárodne uznávaný sviatok stanovený mia a právo na rozhodovanie o vlastOSN k výročiu štrajku 40 000 newyor- nom tele dodnes vyvolávajú búrlivé
ských krajčírok v roku 1908. Tieto bojo- reakcie. Najdlhšia revolúcia tak ešte nie
vali za zrušenie desaťhodinového pra- je na konci. Veď aj v súčasnosti sú spocovného času, proti nízkym mzdám a chybňované schopnosti a predpoklady
zlým pracovným podmienkam. MDŽ sa žien zastávať dôležité funkcie vo vede,
slávi v mnohých štátoch sveta ako pre- biznise alebo v politike. Ich kvalitou a
jav úcty k ženám a ich právam, a to bez pridanou hodnotou predsa nie sú iba
bez ohľadu na ich národné, národnost- nedeľné rezne, varenie kávy manažéné, etnické, jazykové, kultúrne, eko- rom a politikom či plachý úsmev na
nomické alebo politické postavenie. tvári. O svojich možnostiach a živote
Je prejavom solidarity medzi ženami a dokážu rozhodovať samy na základe
súčasne spomienkou na snahu za zrov- slobodnej vôle. Ak sa im do toho práva
noprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v politike napríklad priveľa nepchajú
v dejinách ľudstva.
muži politici a zbytočne a dlho neriešia
Nie je teda pravdou, že je to boľ- to, v čom majú ženy už dávno jasno.
ševický sviatok, ním by bol, ak by
Tak – všetko dobré k sviatku, milé
sme mu nechali tú nechutnú masovú kolegyne a vážené čitateľky!
podobu povinnnosti žien prijať od súdruhov klinček a potom ich ísť domov
» red

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava
13 121 0110

+421 910 598 927
www.drevopd.sk

(Staré sídlisko)
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13 121 0112

M. R. Štefánika 38, Prievidza

8

služby, zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 8. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• rôzne druhy

Supercena
45 praní

4

44

CHLADENÉ

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƋŽ

Supercena
1 kg balenie

CÒ¨ú©
ØóàØÀĐ

3

49

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï

CHLADENÉ

• 3-vrstvový

3

99
żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƍƐŽ

1 kus = 0,85 €
cena za 1 kg

8 x 0,5 l

-33%
2.19

4l

1

45

;ÿï 

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨Ò
• svetlý ležiak

6

79
(1 l = 1,70)

Supercena
250 g balenie

2

19

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

(1 kg = 8,76)

250 g

-53%

3 x 50 g

2.79*

29

YÌàØóÒà

1

19

(1 kg = 5,16)

Cú

(100 g = 0,79)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƓıƎı¤àƌƏıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0010

1

150 g

interiér

prievidzsko

9
OD PONDELKA
8. MARCA

ƎƋĮƎƎĮƎƓŘ
ÒÏà½àÒÿ

• rôzne druhy

• Doux/Rosé

• rôzne druhy

Supercena

0,75 l

1,5 l

-40%

-46%
1.29

6.69*żƌÒŭƐİƎƍŽ

0,7 l

7

tÀÙ¨

+ÿ¨ïú¤¨=ÿĐ¨

¨ØÙàĊÏ

0

3

99

69

99

żƌÒŭƌƌİƏƌŽ

żƌÒŭƋİƏƑŽ

C¨¤ÏĊ¨úàĊē

Supercena
950 g

2

99

1 kg

-30%

Supercena

0.99*

0

69

Võ¨ÙÀ ÙØĀÏ
• rôzne druhy

żƌÏ¸ŭƎİƌƐŽ

1 kg

0

53

;ïĒõúÒàĊē
ÿÏàï

+ïĊ©ìï¨ÙÀ ÏĒ
• údené/neúdené

ƓƑÔąøåĐ

Supercena
CHLADENÉ

95/100 g

1

1

99

19
żƌƋƋ¸ŭƌİƍƐĮƌİƌƔŽ

tÌÀİİCŒ

żƌÏÿóŭƋİƌƋŽ

PD21-09 strana-

9

33-0010

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

sociálny labyrint / služby
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Keby sa tak dalo brigádovať!
v nezamestnanosti). Ako zamestnanec
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne
prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti. Povinnosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho
prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej poisťovne a odvádza za neho aj poistné.
Okrem doterajších prác ako je napr.
Ak študent pracuje na dohodu o
účinkovanie na kultúrnych alebo ume- brigádnickej práci študentov, je povinleckých predstaveniach, športových ný platiť poistné na dôchodkové poispodujatiach, reklamných činnostiach tenie (starobné a invalidné). Ak jeho
budú môcť na základe novej právnej mesačný príjem z tejto dohody nepreúpravy vykonávať aj iné ľahké práce, siahne 200 eur, má právo si uplatniť výktoré svojím charakterom a rozsahom nimku na neplatenie poistného na dôneohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, chodkové poistenie. V takomto prípade
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádz- nebude mať postavenie zamestnanca
ku a školské vyučovanie. Podmienkou na účely dôchodkového poistenia a povšak je, aby zamestnávateľ na uzatvo- istné odvádzať nebude. Upozorňujeme,
renie vzťahu s fyzickou osobou staršou že v jednom mesiaci si študent môže
ako 15 rokov do skončenia jej povinnej uplatniť výnimku len na jednu dohodu
školskej dochádzky získal povolenie o brigádnickej práci študentov. O uplatod inšpektorátu práce (nie od Sociálnej není výnimky musí študent písomne
poisťovne). Študenti a žiaci po skonče- informovať zamestnávateľa na tlačive
ní povinnej školskej dochádzky môžu Oznámenie a čestné vyhlásenie k dopracovať tak ako doteraz.
hode o brigádnickej práci študentov.
V oblasti platenia poistného na so- Zamestnávateľa informuje písomne aj
ciálne poistenie v súvislosti s novelou v prípade, že výnimku si ďalej u neho
Zákonníka práce od 1. marca 2021 ne- nebude uplatňovať. Ak príjem z dohodochádza k žiadnej zmene.
dy presiahne sumu 200 eur, študentovi
Naďalej platí, že ak sa zamestná vzniká dôchodkové poistenie aj v príštudent na základe pracovnej zmluvy, pade, že si výnimku uplatnil. Poistné
nadobúda v sociálnom poistení po- na dôchodkové poistenie potom platí z
stavenie zamestnanca s povinnosťou vymeriavacieho základu, ktorý sa určí
platiť poistné na jednotlivé druhy soci- ako rozdiel medzi mesačným príjmom
álneho poistenia (nemocenské poiste- a sumou 200 eur.
nie, dôchodkové poistenie a poistenie
» Zdroj: SP

DREVOVÝROBA

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie
Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785

75-22

Je viac ako smutnou iróniou, že od
začiatku marca môžu mladí od 15
rokov aj s neukončenou povinnou
školskou dochádzkou vykonávať
ľahšie práce, keď sa prakticky už sa
nedá nikam vyjsť.

stredisko

13 121 0069

10

SLUŽBY

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
3. 2

splátky od 99 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD21-09 strana-
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63-46

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
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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

PD21-09 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

11

13 121 0121

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

PRÍRODA
zdravie / služby
SLUžby

Nechytajte bezdôvodne mláďatá,
ktoré nájdete!

7

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Výročia a udalosti
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemickej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

6. marca 1869

33-0002

Je isté, že jar je tu. Stačí sa započú- sa ich nedotýkajte. Mláďatá po kontakvať. S prvým oteplením prichádza te s človekom strácajú svoj prirodzený
na svet potomstvo voľne žijúcich pach a matka ich následne už nemusí
živočíchov. Návštevníci prírody by prijať.
preto mali byť v strehu. Tieto mláMimoriadne obozretní buďte pri
ďatá nie sú opustené, nezamrznú, a náleze mláďat diviačej zveri, malých
preto sa ich nepokúšajte zachraňo- pruhovaných prasiatok. Ich matka (bavať.
chyňa) sa vzďaľuje len zriedka a pravdepodobne je niekde veľmi blízko. V záKeď prichádzajú na svet mláďatá, ujme ochrániť svoje potomstvo nebude
príroda je o čosi viac zraniteľnejšia. Aj váhať zaútočiť a môže človeku spôsobiť
preto by sme k nej mali byť ohľadupl- vážne zranenia.
nejší. Nechajme prírodu rozkvitať a neRovnako obozretní buďte aj na prerušme ju nevhodným správaním počas chádzke so psíkom, mláďa nedokáže
nášho pobytu v nej. Najmä v teplejších uniknúť, ani sa brániť. Vyhnite sa preto
oblastiach Slovenska už vidieť malé miestam, kde je vysoká pravdepodobzajace a diviačatá. Neskôr sa k ním pri- nosť ich výskytu a nepúšťajte svojho
dajú srnčatá.
psa z dohľadu.
Diviačikom, kačiatkam a zajačikom
Ak nájdete zranené mláďa, obráťte
príchod na svet v mrazoch neublíži. sa na odborníkov z Ochrany prírody.
Samice zajaca poľného, ako aj srny,
nechávajú svoje mladé odložené a
niekoľkokrát za deň sa k nim vracajú.
Sú roztomilé, ale nie sú opustené! Ich
mama je niekde na blízku a práve vaša
prítomnosť jej bráni vrátiť sa späť. Nájdené mláďatá v žiadnom prípade nechytajte do rúk a čo najskôr sa vzdiaľte,
najlepšie rovnakou cestou, akou ste
prišli. Snažte sa vyhnúť aj nadmernému pohybu okolo mláďat a nezdržujte
sa pri nich. Čím viac ľudského pachu
na mieste zanecháte, tým viac návrat
ich matky predĺžite. V žiadnom prípade
» red

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby, zamestnanie
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0048

na medzinárodnú
prepravu tovaru

Ponuka
práce

PRÁCA - stavebný priemysel
- Rakúsko - rôzne pozície!!
Nemecký jazyk podmienkou!
Potrebná vlastná doprava.

Mzda od 13€/hod./brutto
+ diéty + príspevok na ubytovanie.
práca na rakúsku PZ,
príspevok na ubytovanie

52-0037

Životopisy posielajte
na cv@mahax.sk.
Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-9

prievidzsko
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služby, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
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Výročia a udalosti
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav

9. marca 1939

SLUŽBY
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Výročia a udalosti
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého
prezidenta

7. marca 2003

prievidzsko

mesto prievidza
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest na pozície „Manažér regionálneho
rozvoja a implementácie projektov“. Pracovné miesta sa
obsadzujú pre výkon činnosti manažéra regionálneho
rozvoja a implementácie projektov počas trvania projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“
s miestom výkonu práce v meste Prievidza.
Pracovné miesto sa bude obsadzovať: výberovým konaním.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
• Návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s
územne platnými programami hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, strategickými a koncepčnými dokumentami územia,
akčnými plánmi a pod. v programovom období 2014-2020 a
2021-2027.
• Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov.
• Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi pri príprave projektov.
• Tvorba a aktualizácia strategického a koncepčného dokumentu – Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza.
• Koordinácia, implementácia, príprava nových a manažovanie prebiehajúcich projektov mesta Prievidza s dôrazom na
oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, mládeže, vzdelávania, voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a medziobecnej spolupráce.
• Aktívne sledovanie a vyhľadávanie dostupných platforiem
na financovanie projektových zámerov.
• Správa pridelenej agendy regionálneho rozvoja.
Kvalifikačné predpoklady:
1. Vysokoškolské vzdelanie min. 1. stupňa a odborná prax
v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných
z programov EŠIF a iných platforiem podpory minimálne 2
roky;
alebo
2. Úplné stredoškolské vzdelanie a odborná prax v oblasti
tvorby a implementácie projektov financovaných z programov EŠIF a iných platforiem podpory minimálne 8 rokov.
Výberové kritériá :
• znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014
-2020,

• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému administratívneho a finančného
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných
z eurofondov, štátneho rozpočtu, prípadne iných finančných
mechanizmov,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (ITMS 2014+),
• odborná prax: minimálne 2 roky v oblasti implementácie
projektov financovaných z programov EŠIF a iných platforiem,
• schopnosť samostatnej práce,
• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer - pracovná zmluva.
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2021.
Mzdové ohodnotenie: 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,
mzda 1657,- €/1 mesiac
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na implementácii ktorých sa uchádzač
podieľal spolu so zdrojmi, kde je možné informáciu overiť,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.
Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského
úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Prievidzi,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke
označenej heslom: „Výberové konanie – Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 1 – neotvárať“. Termín
uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je
15.03.2021 do 12,00 hod.

Minister zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou zakázal
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber
so sebou.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom
v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d),

e), z) a § 59 b)zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: § 1 Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č.
355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na
priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou. Vyhláška je platná od 1. marca 2021.
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Zákaz predaja alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

750 000
Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

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

www.aiw.sk

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

0800 162 162

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

www.stannah.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

85_0091

ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

