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PRIEVIDZSKO
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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STRATIL SA KOCÚR 
MENOM CECO!

Farba šedo-biela, na krku môže mať čiernu 
šnúru. Na jednom ušku kúsok vyhryznuté.

Odmena 500€.
Prosím o pomoc 0908 339 600

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  JARNÁ AKCIAVEĽKÁ  JARNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá

23. marca 1983   
prezident USA Ronald Reagan prišiel so strategickou obrannou iniciatí-
vou, návrhom na vývoj technológie na obranu proti nepriateľským raketám

Výročia a udalosti

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

Partner 
Wüstenrot
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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
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526
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• zatepľovanie plochých striech 
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac 
   ako 500 000 m2 striech

www.plochastrecha.eu
0905 807 194

izolácie plochých striech

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Spoločnosť VÚOOD a. s., 
Prievidzská 53, 972 01 Bojnice

oznamuje 
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.

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

V prípade záujmu o predaj pôdy nás môžete kontaktovať:

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

TOYOTA 
PRIEVIDZA
PREDAJ - SERVIS
 

jarná servisná
kampaň

Letisková 2C, tel: 0905 509 925 toyotaprievidza.sk
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Soľ, ocot, citrón či sóda bikarbóna 
sa pravdepodobne nájdu v každej 
domácnosti. Poslúžia aj ako skvelí 
pomocníci pri jarnom upratovaní.

Soľ - Rozžiari vaše záclony, stačí ak 
ich dve hodiny pred praním namočíte 
do vody, v ktorej ste rozmiešali za hrsť 
soli. Vyčistí kuchynský drez a to tak, 
že do misky nasypte lyžicu soli, zrieďte 
s octom a vymiešajte na kašu. Tú po-
tom pomocou hubky naneste na drez 
a nechajte 10 minút pôsobiť, následne 
opláchnite čistou vodou. Vyčistí výlev-
ku v kuchynskom dreze a zbaví ju zá-
pachu. Potrebovať budete roztok, ktorý 
si pripravte z 200g hrubej soli a dvoch 
litrov vriacej vody – poriadne rozmie-
šajte a vlejte do výlevky.

Ocot - Vyčistí okná. Do vedra s horú-
cou vodou prilejte ocot, okná poumý-
vajte a následne vyleštite pokrčeným 
novinovým papierom. Rozžiari kober-
ce. Potom ako ich vysajete, zarobte do 
vedra vodu s octom a koberec kefou 
poriadne vyčistite. Varnú kanvicu zba-
ví vodného kameňa tak, že do nej nale-
jete ocot a povaríte. Následne v kanvici 
viackrát za sebou prevarte dostatočné 
množstvo čistej vody, až potom ju za-
čnite opäť používať.

Sóda bikarbóna - Vyčistí nerezový 
riad. Na čistú vlhkú hubku naneste 
väčšie množstvo sódy bikarbóny a 
hrnce ňou poriadne vyčistite – získajú 
lesk. Vyčistí práčku a zbaví ju zápa-

chu. Do zásobníka určeného na prací 
prostriedok nasypte pol hrnčeka sódy 
bikarbóny a práčku zapnite bez prádla 
len naprázdno.

Citrón - Vyčistí kachličky. Citrón 
rozkrojte a šťavu vymačkajte priamo 
na čistú hubku. Kachličky poutierajte, 
nechajte na nich šťavu pár minút pôso-
biť a potom vyčistite utierkou, ktorú ste 
predtým namočili do teplej vody. Vyčis-
tí vodovodné batérie. Citrón rozkrojte a 
potierajte ním vodovodné batérie, prí-
padne aj kuchynský drez. Vyčistí mik-
rovlnnú rúru. Do misky nalejte vodu a 
vložte do nej plátky citróna. Vložte ju 
do mikrovlnky a tam ju zohrievajte do-
vtedy, pokiaľ nebude celé okienko za-
rosené, trvá to približne sedem minút. 
Nechajte paru pôsobiť ešte päť minút a 
až potom otvorte dvierka a rúru utier-
kou jemne očistite.

Jarné upratovanie v štýle EKO

» Pripravila: Renáta Kopáčová
zdroj foto: congerdesign pixabay
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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Murárske, maliarske práce, 
omietky, sadrokartóny, 

maľovanie, obklady. 

0918 683 559  www.alternativ.sk
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PONÚKAME 

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
NA MIERU PODĽA POŽIADAVKY KLIENTA

• rodinné domy 
• byty
• nebytové priestory
• inteligentné inštalácie 
   (TapHome)
• zabezpečovacia technika 
   (Paradox, Jablotron)
• bleskozvody
• infra-panely
• podlahové elektrické kúrenie
• cenová ponuka rýchlo a bezplatne

Tel.: 0911 601 153         kliment@lkelektrik.sk

€

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

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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Spoľahnite sa 

na nás!
Kontakt

Telefón:  0950 699 875

Mail: uctovnikhn@gmail.com

Ako vypočítať dane?
Ako vyplniť formuláre daňového úradu, 

zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňového priznania
- výpočet mzdy a odvodov
- komunikácia s úradmi
- administratívne práce
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

+421 910 598 927 

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVAPREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

www.drevopd.sk 13
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• predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Simson aj nepo-
jazdný, ponúknite, T: 0949 
505 827
» Kúpim Jawa CZ Manet 
Tatran Stadion Babetu a 
iné, diely, doklady, T: 0940 
100 473
» Kúpim staré auto Škoda 
Ford Tatra Simca Trabant 
Wartburg a iné 0940 100 
473
» ČZ - Jawa odkúpim moto-
cykel / diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» Kúpim pozemok, podhor-
skú lúku cez 1há na rovine s 
prístupovou cestou a inter-
netovým signálom. Voda a 
elektrina sú na pozemku 
vítané. Za prijateľnú cenu, 
T: 0950 523 515

reality/iné 7
» Odkúpim od seniora byt, 
dom s možnosťou ďalej 
bývať a dožiť. Ak nemáte 
nikoho, tak doopatrujem, 
seriózne, T: 0911 390 285

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré hodinky PRIM 
a iné hodinky, T: 0905 767 777
» Kúpim starú vzduchovku, 
ponúknite, T: 0949 505 827

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie, danielie 
parohy a trofeje, T: 0904 
134 080

hľadám prácu 15
» Dôchodca bez zdravot-
ných s vlastným autom 
hľadá rôzne práce po rodi-
nách aj vonku aj vnútri, T: 
0915 343 208

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane   .

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

ZEMIAKY

konzumné:

0,29 €/kg

sadba - 1. trieda:

0,85 €/kg

2. trieda - na sadenie:

0,28 €/kg
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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 super-
marketom 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).

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiada-
viek nájomníka.

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk

Slovenská pošta zaznamenala už 
viac ako 20 typov podvodných e-
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich 
odosielateľom bola pošta. Adresáta 
vyzývajú k úhrade platieb za doru-
čenie zásielky, k zmene doručeniu či 
uloženiu zásielky či zaplateniu col-
ných poplatkov. 

Najnovšie dostávajú adresáti fa-
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej 
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré 
ponúkajú kúpu či predaj rozličných 
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svo-
jej platobnej karty cez falošnú stránku 
veľmi podobnú webovej stránke pošty, 
majú mu byť na účet pripísané peniaze 
za tovar.

Aj v tomto prípade ide o podvod, 
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani  nesprostredkúva pripísa-
nie peňazí na účet prostredníctvom e-
-mailov. Adresátov týchto podvodných 
emailov preto pošta vyzýva k ostraži-
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela-
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. 
Vizuály falošných mailov sú zverejnené 
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú 
adresáti aj falošné e-maily, prostredníc-
tvom ktorých si môžu údajne zmeniť 
doručenie alebo uloženie zásielky. In-
formácie z takéhoto e-mailu sú podob-
né informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných 
nepravdivostí.

Napríklad zákaznícka podpora 
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín 
denne, ale iba v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je 
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uve-
deného telefónneho číslo na Zákaz-
nícke centrum - 0850 192 413, pričom 
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto 
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej 
pošty, a preto by klienti nemali na také-
to emaily reagovať.

Okrem toho sa stále objavujú faloš-
né e-maily či SMS správy pod hlavičkou 
Slovenskej pošty, požadujúce od adre-
sátov úhrady poplatkov za doručenie 
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient 
akceptuje túto falošnú požiadavku, 
webový odkaz ho presmeruje rovno na 
platobnú bránu, kde má zadať údaje 
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa 
mali mať na pozore, pretože ani v tomto 
prípade nie je odosielateľom Slovenská 
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada 
poplatky prostredníctvom e-mailov či 
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj 
poplatok za colné konanie zaplatí klient 
priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská po-
šta trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetro-
vanie. 

Podvodníci v mene 
Slovenskej pošty stále útočia

» red
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Dušan Hruška

„Mali sme ho radi a on mal rád nás. 
Tú lásku z našich sŕdc nezobral ani čas.“

 Dňa 16.3.2021 uplynuli 2 roky od chvíle, 
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a starký

zo Sebedražia. 
 

  Na jeho veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne manželka a synovia s rodinami. 

13
 12

1 0
09

2

pani Mária Konderlová

„Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek, 
ktorý odišiel navždy, nám bude stále chýbať.“

 Dňa 22. marca 2021 si pripomíname 
1. výročie odvtedy, čo nás do večnosti 

opustila naša drahá manželka, 
mamina, babka a prababka

 z Nitrianskeho Pravna. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami. 
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Ján Kučmáš

„Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš navždy žiť...“

 Dňa 18.3.2021 uplynulo 5 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec a starký 

z Nitrianskeho Pravna. 
 S láskou na teba spomíname.

  Manželka Alžbeta, dcéra Renáta, synovia Peter a Martin, 
vnúčatá Romanka, Natálka a Martinko. 
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Milan Pružinec. 

Dňa 18.3.2021 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 

dedko a pradedko 

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

  S láskou spomína syn s manželkou, vnúčatá a pravnuci. 
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pani Marta Špeťková, rod. Králiková. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás dňa 9. marca 2021 navždy opustila 
vo veku 75 rokov naša drahá manželka, 

mamička a babka

 Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.  
 S láskou manžel Pavel, dcéry Janka s partnerom, Marcelka s manželom Miroslavom, 

syn Pavol s partnerkou, vnúčatá Zuzka, Richard, Erika, Tomáš, Alžbetka, Adrián 
a ostatná smútiaca rodina. 
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Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a 
v ostatných krajinách Európskej únie 
nové energetické štítky pre prvé druhy 
spotrebičov. Označenie A+++ skončilo. 

Nové energetické štítky umožnia 
jednoduchší výber úsporných zariadení. 
Zmena štítkov sa od 1. marca týka umý-
vačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou, 
chladničiek a mrazničiek, televízorov a 
elektronických displejov. Nové štítky majú 
jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu tried 
energetickej účinnosti od A po G. Zároveň 
sa postupy pri testovaní viac priblížili po-
užívaniu spotrebičov v praxi a pravidlá 
pre zaraďovanie do tried sú prísnejšie. 
„Podľa nových štítkov sú takmer všetky 
aktuálne dostupné najúspornejšie spot-
rebiče preradené do tried B a nižšie, ale 
neznamená to, že spotrebujú viac ener-
gie ako predtým. Nová najvyššia trieda A 
zostane vyhradená pre najinovatívnejšie 
zariadenia. 

Najviditeľnejšou novinkou na štít-
koch je QR kód. Po jeho nasnímaní zá-
kazník získa informáciu o ďalších vlast-
nostiach výrobku z európskej databázy 
EPREL. Napríklad pri práčkach tak bude 
možné zistiť, aká je účinnosť pláchania 

alebo koeficient účinnosti prania. Nové 
štítky začali výrobcovia pridávať do ba-
lenia k produktom od novembra 2020. V 
obchodoch a na webových stránkach sa 
však môžu objaviť až od 1. marca 2021. Vý-
menu štítkov k prvým skupinám spotrebi-
čov majú predajcovia zabezpečiť v priebe-
hu 14 pracovných dní do 18. marca 2021.

K zariadeniam s novými štítkami 
od marca patria aj chladničky na víno 
a takzvané profesionálne chladničky a 
mrazničky. Od 1. mája 2021 dostanú nové 
štítky pneumatiky a od 1. septembra 2021 
svetelné zdroje. Štítky k ďalším spotrebi-
čom budú menené postupne po schválení 
príslušných európskych nariadení.Všetky 
podstatné informácie o zmene štítkov a 
materiály na stiahnutie sú k dispozícii na 
stránke www.energetickestitky.sk.

Označenie A+++ na energetických 
štítkoch spotrebičov skončilo 

» red

20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity

Výročia a udalosti

SPOMÍNAME
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Z  analýzy požiarovosti vyplýva, že 
najpočetnejšou skupinou požiarov 
v roku 2020 boli požiare súkromného 
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška 
škôd, spôsobených požiarom pred-
stavovala 570 660 Eur. 

Hasičský a záchranný zbor v súvis-
losti so zabezpečovaním ochrany lesov 
pred požiarmi a  jarným vypaľovaním 
trávy upozorňuje na  dodržiavanie po-
vinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), 
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 
314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. Práve  ten-
to zákon upravuje povinnosti právnic-
kých osôb, fyzických osôb podnikateľov 
a fyzických osôb v  súvislosti s  danou 
problematikou. Veľmi dôležitá je  povin-
nosť fyzických osôb „zabezpečovať plne-
nie opatrení v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, 
správe alebo v užívaní“, a to najmä dodr-
žiavaním zásad protipožiarnej bezpeč-
nosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, t.j. v  jarnom a suchom 
období. 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o  ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon 
nemá osobitné oprávnenie alebo odbor-
nú spôsobilosť, ktoré sa z  hľadiska pro-
tipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich 
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať 
prístup k  požiarnym zariadeniam alebo 
k vecným prostriedkom na ochranu pred 
požiarmi a  k  uzáverom rozvodných za-
riadení najmä elektrickej energie, plynu 
alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny po-
plach, privolať bezdôvodne hasičskú 
jednotku alebo zneužiť linku tiesňového 
volania.

Porušenie  tohto  zákazu je  možné 
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo 
výške 331 € a pre právnické osoby alebo 
fyzické osoby – podnikateľov vo výške 
16 596 € , prípadne je možné uložiť bloko-
vú pokutu za priestupok na úseku ochra-
ny pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. 

Jar je obdobím rizika požiarov

» Zdroj: HaZZ SR
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049

-50%
kus

0.99

079

-33%

(1 kg = 2,14 
1 l = 1,98)

370 g/400 ml

1.19

Tatárska  
 

139
-39%

(1 l = 1,85)

0,75 l

2.29

POLOSLADKÉ

BIELE

499

Supercena

• 4-vrstvový

699

Supercena

Tekutý prací 

• v ponuke aj  

Prací prášok  

3,9 kg za 6,99 €

CHLADENÉ

Treska  049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

Kofola  
• rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
22. MARCA

249

-37%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.99
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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25. marca 708     
bol zvolený pápež Konštantín ako 88. v 
poradí

26. marca 1971 
Východný Pakistan vyhlásil nezávislosť 
od Pakistanu a začala sa vojna za nezá-
vislosť Bangladéšu 

Výročia a udalosti

ZAMESTNANIE

Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

HECHT 1247 

www.trtechnic.sk

52,99 €

BLAUMANN Gourmet
Line Sada riadu

Kuchynovo.sk

99,99 €

Herné kreslo

shopjk.sk

139,00 €
169,00 € 149,00 €

KALÓRIE

REGIONPRESS

20,00 €
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

od 576,90€

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

80
12
10
03

1 HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Ľudia, ktorí chcú žiť dlhý a kvalitný 
život by mali žiť zdravo a vyhýbať 
sa rizikovým faktorom. Zdravý život 
znamená 3P – pokojná myseľ, pravi-
delný pohyb a plnohodnotná strava. 

Rizikové faktory sú stres, fajčenie, 
alkohol alebo nezdravé jedlá. Moja 
mama má 82 rokov. Nepije, nefajčí a stra-
vuje sa striedmo. Každý deň sa jej zvýši 
tlak. Niekedy je zúfalá a bezmocná, ino-
kedy sa trasie od strachu alebo hnevu. 
Jej hlavné rizikové faktory sú 3P -  pre-
miér, predseda a politici. Rizikový fak-
tor je lenivý minister bez emócií, ktorý 
provokuje svojho emočne nestabilného 
šéfa. Ten je ultra rizikový faktor. Všade, 
kde sa objaví vzniká toxický mrak urá-
žok, hádok a negatívnych emócií. Keď sa 
v rodine urážajú manželia, poškodzujú 
psychiku detí. Keď sa pred celou kraji-
nou hádajú dvaja blázni z vlády, ohrozu-
jú psychiku miliónov ľudí.

Aj prostredie vlády a ministerstiev 
spôsobuje čudný vírus - nakazení si o 
sebe začnú myslieť, že sú mesiáši a svo-
jich kritikov označujú za agentov zla. 
Mnohé fyzické choroby majú svoj pôvod 
v psychickej nerovnováhe. A psychická 
nerovnováha vzniká často z televízie, 
rozhlasu alebo internetu. Verím, že mo-

jej mame by menej uškodilo, keby zjedla 
kilo slaniny alebo vypila fľašu slivovice, 
ako sledovanie tlačovej konferencie ale-
bo besedy politikov v televízii. Tie hlú-
posti, prekrikovanie, klamstvá a urážky 
sa už nedajú počúvať. Zvlášť nebezpeč-
né časové úseky sú v nedeľu okolo obe-
da. Podvečer je večerníček pre seniorov 
– strašenie novými mutáciami vírusu, 
počítanie nakazených a mŕtvych. 

Nebezpečným vysielaním sú aj te-
levízne noviny. Môj kamarát sa v čase 
televíznych novín rozhodol behať, ja v 
tomto čase chodím na prechádzky. Vši-
mol som si, že ľudí, ktorí sa namiesto 
sledovania televíznych novín chodia 
prechádzať alebo behať, pribúda. Po-
chopili, čo je dobré a zlé pre ich zdravie. 
Pohyb pomáha, politika škodí. Premýš-
ľam niekedy prečo musia ľudia takto tr-
pieť. Celý deň pracujú 
a večer, keď si majú 
oddýchnuť, im do 
obývačiek vtrhnú 
hlúpi politici a pri-
pravia ich o pokoj. 
Chcete byť zdraví? 
Vyhoďte tele-
vízor a  poli-
tikov.

Ako byť zdravý?

» Ján Košturiak
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Zoznam MOM - mobilných odberných miest na bezplatnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia 
COVID-19 formou PCR testov:

Miesto/lokalita Prevádzkový čas Rezervačný systém

1.
Unilabs s.r.o.:
Ul. Kolomana Novackého 14, 971 01 Prievidza - bu-
dova CVČ - zadný vchod okolo mestskej polície

Pondelok a štvrtok
8:50 - 12:10

Vyšetrenia sa objednávajú na základe požiadavky 
ošetrujúcich lekárov alebo RÚVZ.

Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14 Prievidza 
prijme do zamestnania záujemcu o pracovnú pozíciu: so-
ciálny pracovník/pracovníčka v útulku.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-vedenie dokumentácie a pridruženej administratívnej čin-
nosti 
- poskytovanie sociálneho poradenstva 
- samostatný výkon odborných činností

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-vysokoškolské I. stupňa 

-vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: Sociálna práca
Základná zložka mzdy (brutto) – PT 7 - základnej stupni-
ce platových taríf  zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme t.j. 802.00 EUR pri praxi 0 – 2 roky (PS 1), PS 
sa úmerne navyšuje o  počet rokov praxe. Žiadosť o prijatie 
do zamestnania, doklady o vzdelaní, profesijný životopis, 
motivačný list, doklad o zdravotnej spôsobilosti a písomný 
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania doručte do 31. marca 2021 na adresu: Harmónia n.o. 
Prievidza, Námestie slobody 14, 97101 Prievidza.

Voľné pracovné miesto

Mesto Prievidza rozšírilo zabezpečovanie nákupov aj pre 
ľudí, ktorí sú pozitívne testovaní na COVID-19. Pracovníci 
mestského úradu vykonávajú nákupy za prísnych hygienic-
kých opatrení.

Po zabezpečovaní nákupov pre osamelých ŤZP obyvateľov a 
seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta, za-
bezpečuje radnica aj nákupy pre pozitívnych na koronavírus.

Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prie-
vidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
na tel. čísle: 0904 752 665 alebo e-mailom na adrese: potravi-
ny@prievidza.sk.
 
Na týchto kontaktoch je obyvateľ  povinný nahlásiť svoje údaje:
1. meno a priezvisko,
2. presnú adresu bydliska,
3. svoj telefonický kontakt,
4. nákupný zoznam.
Jeden nákup nesmie presiahnuť 5 kg. V rámci tejto sociálnej po-
moci sa výlučne zabezpečujú: základné potraviny, hygienické 
potreby a voľnopredajné lieky.
Položky, ktoré nebudú zabezpečované: alkohol, cigarety, veľ-
ké balenia potravín.
 
Objednávka a nákup do jednej domácnosti bude zabezpečova-
ná maximálne 2 razy do týždňa. Na druhý deň po telefonickej 
objednávke poverená osoba MsÚ navštívi v doobednom čase do-

mácnosti a preberie finančnú hotovosť od žiadateľov o nákup. 
Peniaze spolu prepočítajú a žiadateľ o nákup ich vydá poverenej 
osobe na protipodpis.
 
Nákupy sa vykonávajú v deň po prevzatí financií a v poobedných 
hodinách budú doručované do domácností. Poverená osoba 
MsÚ dodá nákup k dverám žiadateľa, odovzdá mu ho, zároveň 
spolu prepočítajú výdavok finančnej hotovosti. Na protipodpis 
bude výdavok vydaný žiadateľovi. Položky nákupu si poverená 
osoba MsÚ skontroluje a prípadné nezrovnalosti rieši na mieste 
so žiadateľom o nákup.

Nákupy pre pozitívne testovaných

V meste Prievidza pribudlo ďalšie stabilné mobilné odberné 
miesto na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia 
covid-19. Odberné miesto slúži na testovanie formou PCR.

V meste Prievidza bolo vytvorené odberné miesto na testova-
nie formou PCR testu. V prevádzke je od 8. marca 2021 vždy 
v pondelok a vo štvrtok. Odberné miesto zatiaľ nebude k dis-

pozícii pre samoplatcov. V prípade podozrenia na ochorenie 
covid-19 je možné požiadať o testovanie formou testu PCR 
ošetrujúceho lekára, prípadne RÚVZ.

Adresa PCR mobilného odberného miesta:
Mobilné odberové miesto CVČ Prievidza
Ul. Kolomana Novackého 14, 971 01 Prievidza

V Prievidzi otvorili odberné miesto na PCR testovanie
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Kontaktné centrum v Prievidzi (KCP) v budove Meš-
tianskeho domu v centre mesta bolo zriadené mestom 
Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v 
regióne horná Nitra. Jeho cieľom je poskytovať bezplat-
né odborné poradenstvo najmä zapojeným účastníkom 
projektu – zamestnancom Hornonitrianskych baní Prie-
vidza, a.s. (HBP), ktorých stratu zamestnania priamo 
ovplyvnila alebo ovplyvní transformácia uhoľného re-
giónu – útlm banskej činnosti. Svoju činnosť spustilo na 
konci roka 2020 a úspešne realizuje úvodné aktivity so 
zapojenými účastníkmi projektu a ich tútormi.

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra
Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory zamestnan-
com HBP pri zvyšovaní ich kvalifikácie a rozvoji ich osobných 
zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce tak, 
aby si našli čo najskôr nové zamestnanie. Je určený každému 
zamestnancovi HBP, ktorého pracovné miesto bude zrušené 
z dôvodu útlmu banskej činnosti. Rozhodnutie o vstupe do 
projektu je plne na strane zamestnanca. Do projektu je mož-
né sa zapojiť nahlásením svojho záujmu na personálnom 
oddelení u zamestnávateľa (HBP) a následne uzatvorením 
Dohody o účasti v projekte s Trenčianskym samosprávnym 
krajom (na elokovanom pracovisku v Novákoch). Projektové 
aktivity budú prebiehať do konca roka 2023 a sú realizované 
oficiálnymi partnermi, ktorými sú HBP, Trenčiansky samo-
správny kraj a mestá Prievidza, Handlová a Nováky. 

Výhody a podmienky zapojenia sa do projektu
Po vstupe do projektu je každému účastníkovi pridelený tú-
tor, ktorý ho sprevádza celým adaptačným procesom. Doba 
účasti v projekte je šesť mesiacov, počas ktorých je účastník 
stále zamestnancom HBP, a je mu vyplácaná náhrada jeho 
priemernej mzdy. Dôležité je, že účasťou v projekte zamestna-
nec nestráca nárok na žiadne legislatívou stanovené nároky 
ako napríklad kompenzačný, alebo osobitný príspevok, či od-

stupné. Bezplatne absolvuje takzvanú bilanciu kompetencií, 
jeden vyšpecifikovaný odborný rekvalifikačný kurz a jeden 
kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií. Má tiež 
možnosť bezplatného odborného poradenstva v ním vybra-
nom Kontaktnom centre. Projekt je prezenčne realizovaný, za 
asistencie určených tútorov, na elokovanom pracovisku TSK 
v Novákoch.

Činnosť Kontaktného centra v Prievidzi
V Kontaktnom centre v Prievidzi poskytuje odborný tím po-
radenstvo klientom v sociálnej, ekonomickej, legislatívnej 
a psychologickej oblasti. Okrem prioritnej činnosti – indivi-
duálneho poradenstva, realizuje aj pravidelné vzdelávacie 
aktivity a workshopy, aktuálne online formou. Medzi ďalšie 
činnosti patrí aj organizácia pravidelných komunitných ak-
tivít, ktorých harmonogram sa aktuálne pripravuje a bude 
upravovaný na základe priebežne platných protipandemic-
kých opatrení. Možnosť bezplatne využiť služby kontaktných 
centier – okrem Prievidze sú Kontaktné centrá zriadené aj v 
Handlovej a Novákoch – majú všetci zamestnanci HBP, teda 
nielen účastníci národného projektu.

KCP sa nachádza v budove Meštianskeho domu v centre mes-
ta na adrese Pribinovo námestie 6. Vzhľadom k aktuálnym 
protipandemickým opatreniam je potrebné každú návštevu 
si vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnúť. Všeobec-
né informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.
nphornanitra.sk. Aktuality o prebiehajúcich projektových 
aktivitách KCP sú k dispozícii aj na novovytvorenej stránke 
na sociálnej sieti Facebook – Kontaktné centrum Prievidza.
Kontaktné údaje KCP: 0902 406 495, kc@prievidza.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociál-
neho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje.

KONTAKTNÉ CENTRUM V PRIEVIDZI PRIVÍTALO PRVÝCH KLIENTOV
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


