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PRIEVIDZSKO

Č. 24 / 18. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK

komplet dvere + zárubňa 110€

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

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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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

• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526 0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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T: 0908 13 11 99

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

Nádej zvykne trvať iba krátko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spo-
ľahneme iba na nádej. Ak si myslíme, 
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme 
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

Nechcem hodnotiť prezidenta Bene-
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu 
prezidenta Československa 19. júna 1946. 
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že 
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je 
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme 
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo po-
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.

Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komu-
nistického prevratu v roku 1948. Pražský 
Václavák bol do posledného miesta plný 
nadšených budovateľov povojnovej re-
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili 
po zmene, túžili po spravodlivosti, po-
koji, práci a slušnom živote. Spomienky 
na prvú republiku boli ešte celkom živé. 
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre-
javom davu oznámil: „Práve sa vraciam 
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 
ráno som pánovi prezidentovi republiky 
podal návrh na prijatie demisie minis-
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto 
roku. A súčasne som pánovi prezidento-
vi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť 
vláda doplnená a rekonštruovaná. Mô-
žem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli po-
dané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa 
Gottwalda na Václavskom námestí 25. 
februára 1948. Z prejavu hlupáka so sil-
ným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu, 
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na 
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k 
alkoholizmu, notorického klamára a za-
kladateľa „našizmu“ v našich končinách 
až na Hradčany.

Povojnová polodemokracia v Čes-
koslovensku sa skončila. Komunisti , 
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocen-
ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí 
plagiovať) dokonale využívajú chyby 
svojich politických rivalov a konečný 
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila, 
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej to-
talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vô-
bec našla, na to odpoveď poznáme.

Stojí za to si pripomenúť nástup a 
pád Beneša. Nádej na demok-
raciu a pád demokracie. 
Pretože všetko je tak veľmi 
nápadne podobné!

Pekný týždeň, už fakt 
letný, vážení čitatelia.

S pozdravom
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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, Rado-
bica, 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, 
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   48.090 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)
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V poslednom období sa bojnická nemocnica viackrát objavila v médiách. Žiaľ, 
v negatívnom svetle. Moja osobná skúsenosť je však pozitívna. Preto som sa 
rozhodla zistiť si o nej viac faktov.

1) Na týchto stránkach sa nedávno objavila informácia, že bojnickú nemocnicu 
opúšťajú lekári. Je pravda, že niektorí lekári odišli. Ich dôvody však nepoznáme, a 
preto to nemôžeme automaticky dávať za vinu vedeniu nemocnice. Väčšina z nás 
má skúsenosť s tým, že sme sa my sami alebo niekto z našich blízkych rozhodli 
zmeniť zamestnanie – a často nás k tomu viedlo viacero dôvodov. 

2) Objavila sa aj kritika, že sa v nemocnici neprejavujú systémové zmeny. Ale 
bolo ich možné zrealizovať v čase pandémie Covid-19? V bojnickej nemocnici v naj-
horšej vlne ležalo viac  ako 100 kovidových pacientov a to, že sa  o nich nemocnica  
postarala, je z môjho pohľadu jednoznačným dôvodom  na obdiv a poďakovanie. 
Manažmentu za to, že situáciu organizačne zvládli. Zdravotníkom za poskytnutú 
starostlivosť o veľké množstvo pacientov.

3) Je pravda, že nemocnica má problémy s modernizačným dlhom. Situácia sa 
však zlepšuje novými investíciami. Príkladom sú nové operačné sály, ktoré plne 
fungujú a nový urgentný príjem, ktorý sa momentálne stavia. Stavba má byť 
dokončená na jar 2022.

4) Nemocnica čiastočne plní svoj ozdravný plán, o čom svedčí výročná správa 
zverejnená tu: http://www.hospital-bojnice.sk/o-nemocnici/zverejnovanie-do-
kumentov/sprava-o-cinnosti-nsp.html?page_id=4713

5) Zlepšila sa spokojnosť pacientov. Hovorí o tom rebríček  ich spokojnosti  pod-
ľa poisťovne Dôvera. Bojnická nemocnica sa v hodnotenom období 2018 - 2020 
posunula z 37. miesta (hodnotenie za rok 2018 zo 44 hodnotených nemocníc) na 
17. miesto  (za rok  2020 zo 45 hodnotených nemocníc).

6) Zlepšilo sa aj hodnotenie nemocnice podľa INEKO (Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy, mimovládna nezisková organizácia). INEKO hodnotí nemocnice 
v týchto ukazovateľoch: kvalita, skúsenosť, náročnosť diagnóz pacientov, spokoj-
nosť pacientov, hospodárenie, transparentnosť. V tomto hodnotení sa posunula 
z 34. na 30. miesto za posledné dva roky ( v období 2018 -2020). Jej celkový rating 
sa zlepšil z hodnoty 37,1 na hodnotu 44,0, čo je zlepšenie približne o 18%.

7) Je pravda, že poslanci TSK odsúhlasili kontrolu v nemocnici. Sama som za ňu 
hlasovala, aby sme sa o nej dozvedeli ďalšie skutočnosti. 
Výsledky ešte nie sú známe. Preto považujem za predčas-
né v tejto chvíli „odpisovať“ riaditeľa. Ja osobne si počkám 
na výsledky kontroly a podľa nich sa budem rozhodovať.

Na záver teda môžem zhrnúť, že podľa  mojich doteraj-
ších zistení  sa  bojnická nemocnica zlepšuje. Ďakujem za 
to VŠETKÝM, ktorí v nej pracujú na akejkoľvek pozícii a že-
lám im veľa zdravia a síl do ďalších  náročných dní.

RNDr. Viera Beňová
poslankyňa TSK

BOJNICKÁ NEMOCNICA SA ZLEPŠUJE
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Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu ZEDER PLUS, s.r.o. v konkurze, 
vyhlasuje I. kolo dražby majetku na deň 2.7.2021 o 10:00 hod. 

na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra.

• Vyvolávacia cena: 47.000,- € • Zábezpeka: 9.400,- € 

• Minimálne prihodenie: 500,- €

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované v liste vlastníctva číslo 4002, k.ú. Nováky, 

obec Nováky, okres Prievidza

Budova skladov súpisné číslo 472 a prislúchajúce parcely č. 1285/1, 

1285/2, 1284 zastavaná plocha a nádvorie spolu o výmere 1.858 m2

Bližšie informácie, podmienky dražby a dohodnutie obhliadky 

nehnuteľného majetku na tel. 0948 017 736.
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 

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

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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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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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?

Ochrana pred VYMÁHAČMI a DRAŽBAMI
je volať 0905 638 627 súrne !
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6PONÚKNITE

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000

SLUŽBY
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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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 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň 
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (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

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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�  ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

�  BÚRACIE PRÁCE

�  DOMY NA KĽÚČ
�  DOVOZ ŠTRKOV

info@princestav.sk            www.princestav.sk

PRINCE STAV
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0944 366 615
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  r. v. 2020/2019

60,72 € 33,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ, Jawa odkúpim motocyk-
el, diely, seriózna dohoda, T: 
0908 205 521
» Kúpim Jawa CZ Manet Tat-
ran Stadion Babetu a iné, die-
ly, doklady, T: 0940 100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky a bankovky. T: 0905 
767 777
» Kúpim bicykel BMX, BMX 20, 
SOBY 20, Zbrojovka a iné, T: 
0940 100 473
» Predám RC lietadlo Gama 
55€, T: 0910 125 080
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Dôchodkyňa hľadá parťáč-
ky na potulky prírodou. T: 
0908 405 365
» 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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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Mestský poslanec Branislav Gigac sa dlhodobo populisticky vyjadruje k si-
tuácii v Zariadení pre seniorov v Prievidzi (ZpS). Je však zarážajúce, ako svoj 
posledný príspevok v periodiku Prievidzsko doplnil o nepravdivé fakty a po-
pulistické zavádzanie verejnosti.  

1. Navýšenie poplatkov nie je drastické
Prievidzskí poslanci odsúhlasili navýšenie poplatkov v ZpS, ale nejde o drastic-

ké navýšenie ako píše pán Gigac. Nepravdivo píše, že navýšenie poplatkov začína 
od 78 eur. Schválené zvýšenie je v skutočnosti od 29,45 eur. Platby sa zvyšujú v 
priemere o 52 eur na jedného prijímateľa. To je diametrálny rozdiel. Naše ZpS aj 
po zvýšení patrí medzi najlacnejšie zariadenia v regióne. Pripomínam, že mesto 
len v roku 2020 doplácalo  na jedného klienta sumou 2.587 eur  a z mestského 
rozpočtu na všetkých klientov v ZpS platilo cca 650 tisíc eur. To je len časť masívnej 
sociálnej podpory. Čo rodiny, ktoré sa o svojich príbuzných starajú doma a hradia 
si z vlastných zdrojov opatrovateľskú službu?  

2. Kontroly nepotvrdili týranie
Ani jedna vykonaná kontrola nepotvrdila týranie klientov v ZpS. Môjmu tvrde-

niu dáva za pravdu aj polícia, na ktorú som sa v tejto veci obrátil a ktorá riešila 
trestné oznámenie. Polícia pritom v týchto dňoch zastavila trestné stíhanie. Ako 
sa uvádza v rozhodnutí polície, bolo dostatočne preukázané, že niektoré okolnosti 
uvádzané na sociálnych sieťach sa nestali, iné skutočnosti boli vymyslené alebo 
zveličené. K tejto veci dodám, že cieľom rozumných politikov je riešiť fakty, cieľom 
nerozumných ľudí v politike je šíriť výmysly a manipulovať s verejnou mienkou. 

3. Politizovanie na úmrtí klientov
Áno, aj naše ZpS postihla vlna pandémie Covid-19, tak ako zrejme všetky zaria-

denia na Slovensku. Počas pandémie sme v ZpS plnili platné nariadenia a vyhlášky 
alebo protipandemické opatrenia stanovené intervenčným týmom Ministerstva 
zdravotníctva. Všetci zamestnanci tvrdo a  obetavo pracovali ako jeden tím. Pra-
covný personál bol celé dni súčasťou karantény priamo v zariadení, bez kontaktu 
so svojimi rodinami. Za to každému z nich nesmierne ďakujem. Všetkým patrí naše 
uznanie. Avšak pán Gigac vo svojom príspevku zjednodušene a politizujúc hodnotí 
túto prácu ako nezvládnutú a spája ju s úmrtím klientov. 
Rozumný človek musí vytĺkanie politického kapitálu z  úmr-
tí klientov odsúdiť. 

Na záver dodám, že v politike by bolo vhodné, aby posla-
nec ako predstaviteľ ľudí pracoval koncepčne a slušne. Pán 
Gigac by mal pracovať bez výmyslov, či písania nepravdi-
vých vecí. Bolo by dobré, keby pán Gigac ľudí spájal prav-
dou a nie rozdeľoval výmyslami.

Richard Fodor
Riaditeľ ZpS Prievidza

MESTSKÝ POSLANEC BRANISLAV GIGAC 
VO SVOJEJ POSLEDNEJ INZERCII ZAVÁDZAL

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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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH



PD21-24 strana- 5

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZDRAVIEPRIEVIDZSKO
5

Partner 

Wüstenrot
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

KDE & KEDY? 26. JÚNA 2021
KÚPEĽNÉ MLYNY

VSTUP OD PENZIÓNU TERMAL

NORDIC WALKING
JUMPING
JÓGA & AJURVÉDA
VOLEJBAL
POHYBOVÉ NÁVYKY

SPRÁVNA TECHNIKA CVIČENIA
ZDRAVÁ STRAVA

STEPPING & AEROBIC

POHYB JE ŽIVOT

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45

 ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE DETI S MOŽNOSŤOU ZÍSKANIA SLADKEJ ODMENY  A
PREZENTÁCIA  SLUŽIEB KÚPEĽOV BOJNICE POČAS CELEJ DOBY TRVANIA PROGRAMU

PREZENTÁCIA ZDRAVÉHO POHYBU, STRAVOVANIA
A ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

PROGRAM

ČO?

14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

1.HODINA 2.HODINAAKTIVITA

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA ALEBO PANDEMICKEJ SITUÁCIE SA MÔŽE PROGRAM MENIŤ
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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pán Ivan Franc

„Hľadáš miesto na obláčiku aj pre mňa?“ 

 Dňa 23.6.2021 uplynie 1. z najťažších 
a najsmutnejších rokov v našom živote. 

V ten deň navždy odišiel milovaný manžel, 
otec, starý otec a dobrý priateľ záhradkárov

z Novák. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.  

   Smútiaca rodina. 
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pán Peter Javorček

Dňa 24.6.2021 

si pripomenieme 5. výročie, 

kedy nás navždy opustil

z Diviackej Novej Vsi. 

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

   Manželka a deti s rodinami. 
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pán Ing. Štefan Kurušta

Dňa 20.6.2021 si pripomíname 

6 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 

otec, starý otec a prastarý otec

z Prievidze. 

 

   S láskou spomína celá rodina.
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Ján Píža

„Stopy tvojej lásky a spomienky 
na predobré srdce navždy zostanú s nami ...“ 

S úctou a láskou si pripomíname 
smutné prvé výročie, čo nás 18. júna 2020 

vo veku 66 rokov navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko

z Prievidze. 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujete 
vo svojich mysliach tichú spomienku.  

   S láskou spomína manželka a synovia s rodinami. 
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Ing. Mária Poláková

Dňa 19.6.2021 uplynie 20 rokov, 

čo nás navždy opustila

vo veku nedožitých 50 rokov. 

   

   S úctou a láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami. 
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 pani Jana Dušalová, rod. Sekerová.

„Nezomrela som, lebo viem, 
že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali...“ 

Dňa 25. júna 2021 si pripomíname 

5 smutných rokov, čo nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, 

mamina a starká

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina.
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pani Helena Machová

„Odišla tíško z nášho života, 
ale krásne spomienky v nás navždy zostanú, 
pretože kto v srdciach žije, nikdy neumiera.“ 

Dňa 21.6.2021 si pripomíname 2. rok, 

čo nás navždy opustila naša drahá dcéra, 

manželka, mamička, babka a prababka

z Prievidze. 

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

   S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami. 
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„KNIHOTÚRY, projekt, ktorý z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
a vďaka finančným prostriedkom, ktoré sme 
naň získali, nám umožnil realizovanie via-
cerých aktivít s knihou v mesiaci jún. Všetky 

tieto aktivity sme venovali detskému čitateľovi, čiže jún patril na námestí v Prievidzi 
deťom. A nudu sme v čase, kedy sme projekt realizovali, nezažili ani raz. V knihách 
sa často hovorí aj o priateľstvách, to býva ako puto vykreslené najsilnejšie. Dôležité 
na priateľstve je vzájomný súlad a aj to, aby si priatelia k sebe našli cestu. Priateľstvo 
je možné aj po nepriateľstve. A tiež to, že len naozajstné interakcie nás naučia, ako 
sa správať k druhým. Stretnutia s autormi, ilustrátormi, či rozprávačmi príbehov sú 
takými novo vytvorenými priateľstvami. Mestská knižnica MM v KaSS realizovala v 
rámci KNIHOTÚR niekoľko takýchto priateľských stretnutí, dokonca v niekoľkých 
cykloch a tým sme zabezpečili pestrosť stretnutí.

Výber dobrej či vhodnej knihy je veľká časť úspechu, no kniha sama o sebe nesta-
čí. Najväčší vplyv má to ako k deťom od útleho malička pristupujeme. Nakoľko im 
vytvoríme bezpečné, podporné prostredie, necháme priestor pre vnímanie príbehu, 
ilustrácie, rozprávanie sa, či realizáciu vlastných nápadov inšpirovaných čítaním. 
Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti sú kľúčové prvé roky života. Svet príbehov a kníh 
sa stáva fascinujúcou prítomnosťou. Tých, čo nám čítajú a ukazujú cestu ku knihám, 
vnímame ako znalcov a viac si ich prítomnosť užívame. A počiatočná osamelosť a 
nuda začnú ustupovať. 

Knihotúry mali niekoľko cyklických stretnutí. Dnes si predstavíme  tie, o ktorých 
sme ešte nehovorili. Boli to:  Očarení čítaním; Od príbehov k obrázkom alebo 
Maľujem, ilustrujem, tvorím; či Zdieľané príbehy. V rámci týchto cyklov nás 
navštívili: Gabriela Futová, Viktor Csiba, Jitka Sopperová, Zdenka Laciková, Alica Fi-
línová, Renáta Michalovičová, divadielko Maťo s podujatím: „Ministerstvo zázrakov“ 
a v neposlednom rade Divadlo Fí s predstavením: „Domy stromy“.

 
Všetci účastníci „túry“ nás viedli cestou objavovania tajomstiev skrytých v kni-

hách. A tak neušlo našej pozornosti, že knihy majú rôzne formy, žánre a aj spraco-
vanie. Líšia sa obsahom, poslaním a aj hlavní hrdinovia majú svoje bolesti a boliest-
ky. Ilustrátori na stretnutiach s deťmi poukázali aj na silu ilustrácie. Knihy, kde sú 
obrázky jednoduché a niekedy aj  v čiernobielom spracovaní, o to lepšie vystihujú 
atmosféru a často vtipnú pointu situácií, vybraných sekvencií zo života. Príbeh si 
tak vychutnajú aj menej zdatní čitatelia a čitateľky, zároveň je ľahké sa k nemu ke-

dykoľvek vrátiť. Úsmevné  spracovanie zbližuje rôzne svety a ukazuje, ako môžeme 
rovnaké veci vnímať diametrálne odlišne. Kniha pomáha dospievajúcim uistiť sa, že 
ich vnútorné prežívanie je v poriadku. Ak sú deti skôr extrovertné, takýto príbeh im 
prinesie do života možno úplne nový pohľad na ich rovesníkov, či dospelých v ich 
okolí. A nenúteným spôsobom pomôže vžiť sa do sveta, lepšie ho pochopiť a oceniť. 
Koniec-koncov, svet sa nedelí na dobrých a zlých, všetci máme v sebe viac alebo me-
nej z každého. 

Tu sme sa všetci naučili jednoduchému poznaniu, že príbeh, ktorý nám niekto roz-
povie, sa usídli v srdci a  stane sa možno zmyslom života. Ten príbeh bude motivovať, 
poháňať a ktovie, čo vďaka slovám, ktoré počuješ, urobí? Raz určite v sebe nájdeme 
silu, odvahu zariskovať a vydať sa vlastnou cestou. 

Mestská knižnica MM v KaSS v Prievidzi
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684

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
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20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 21. 6.

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29

Liptov 
Bryndza

229

-23%

(1 kg = 7,63)

300 g

2.99*

Maxi 
Parenica
• údená/neúdená

189

Supercena

(1 kus = 0,09)

20 kusov

Vajcia „M”

349

-32%
cena za 1 kg

5.19

• bez kost�, v celku

mäso mix

379

Supercena

1 kg balenie

129

-41%

(100 g = 
0,86/0,81)

150/160 g

2.19

Leerdammer  
• plátky
• rôzne druhy

059

-30%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.85

• svetlý ležiak

Kelt  
• svetlé výčapné 

pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

0.65
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• var�ý typ B
• skoré

059

Supercena

1 kg balenie

109
-52%

(100 g = 0,55)

200 g balenie

2.29

• ext�a sladké

025

-44%
cena za 100 g

0.45

349
• 3-vrstvový 199

Supercena

• 2-vrstvové

349
-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

Jacobs Velvet
• instant�á káva

169
-32%

1 kg balenie

2.49

739

Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
21. JÚNA
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Prečo máme vyššie účty za teplo?
Redakcia sa na zvýšené ceny za teplo pýta Mi-
roslava Piačeka, riaditeľa závodu Slovenských 
elektrární Elektrárne Nováky.

Redakcia: Pán Piaček, obyvateľom Hornej Nitry, 
ktorí sú napojení na centrálnu dodávku tepla zo 
Slovenských elektrární, prišli v týchto dňoch po-
merne vysoké účty za teplo, prečo?

Miroslav Piaček: Teplo vyrábame z hnedého uhlia 
ťaženého v našom regióne a na spaľovanie tohto uh-
lia je potrebné nakupovať emisné povolenky. Cena 
emisných povoleniek za posledné mesiace enormne 
zrástla a tento náklad sa pretavuje do konečnej ceny 
spotrebiteľa. S rovnakým problémom zápasia všetky 
teplárne, ktoré vyrábajú teplo z fosílnych palív. Pri 
kvalite hnedého uhlia, aké sa ťaží v našom regióne, 
ceny narastajú o to viac.  Slovenské elektrárne však 
majú povinnosť vyrábať elektrinu len z domáceho 
uhlia, uloženú štátom. 

Vzhľadom na rôzne dezinterpretácie považujeme za 
dôležité zároveň zdôrazniť, že zvýšenie ceny za teplo 
v regióne Hornej Nitry nijako nesúvisí s rozhodnutím 
nepokračovať vo výrobe tepla zo zdroja Elektrárne 
Nováky po 31.12.2023. 

Redakcia: Ceny povoleniek však stúpajú dlhodobo...

Miroslav Piaček: Áno, ale od polovice roka 2020 
do konca mája 2021 bol nárast dramatický. Kým v 
júni 2020 boli ceny kótované na trhu na úrovni 20 až 
25 EUR za tonu CO2, v súčasnosti je cena emisných 
povoleniek na trhu vyššia ako 50 EUR za tonu. Ta-
kže náklady na nákup emisných povoleniek vzrástli 
medziročne o 100 %. A to sa musí odraziť na účtoch. 
Slovenské elektrárne náklady v cene tepla aplikujú  
v zmysle vyhlášky, výhradne vo výške skutočných 
nákladov, ku ktorým nie je možné pripočítať žiadny 
zisk. Tento proces je prísne kontrolovaný zo strany 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). 

Redakcia: Čo sa s tým dá robiť?

Miroslav Piaček:  Jediná cesta je dekarbonizovať 
výrobu tepla ako aj výrobu elektriny a to nielen v 
našom regióne ale celkovo v rámci SR, teda vyrábať 
čo najviac z nízkoemisných zdrojov. Ceny emisných 
povoleniek budú aj naďalej stúpať, sú hlavným ná-
strojom na zníženie emisií skleníkových plynov a 
keďže tie sa majú znížiť v Európskej únii v roku 2030 
na 55 % hodnoty z roku 1990, tento trend bude na-
ďalej narastať.                         autor foto: Gabriel Lipták

platená inzercia
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Hľadáme šikovných stolárov.
Chcete aj Vy vyrábať takéto veci? 

V rámci rozširovania výroby hľadáme 
do tímu samostatných, šikovných stolárov do TPP.
Požadujeme skúsenosti v oblasti výroby nábytku 
alebo vyučenie v odbore 
stolár / umelecký stolár / rezbár / sochár.

 
 

 

V prípade záujmu píšte email na mh@michalhagara.com, alebo volajte 0908610401.

www.michalhagara.com
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PRIJMEME DO TPP 

KUCHÁRA 
S PRAXOU

Miesto:  Penzión Sivý Kameň/Podhradie

Nástup:  ihneď

Mzda brutto: 6 €/hod + príplatky 
 + kvartálne odmeny

Kontakt:  info@penzionsivykamen.sk 

0902 999 518
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Pracovná príležitosť.

HľadámeHľadáme čašníka/čašníčku čašníka/čašníčku
Miesto práce: Schwaz/Tirol

Termín nástupu: ihneď

Výhoda: nemecký jazyk

Zárobok: 1.400-1.500 €/Netto

Ubytovanie, strava zadarmo

Kontakt: Restaurant Silberberg

e-mail: silberberg@utanet.at

GeigerGeiger Stefan/+43 6644 291 270 Stefan/+43 6644 291 270
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Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Náplň práce:
- vykonávať nastavenie, prechody, prestavby a opravy výrobných, skladových 
   a ostatných zariadení 
- vykonávať preventívne prehliadky zariadení podľa plánu
- dopĺňať technický materiál a náhradné diely na zariadeniach
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie náhradných dielov a zaznamenávanie pracovného 
   výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní čistiacich plánov technickej dielne, štandardov 
   a plánov preventívnej údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na projektoch a pracovných skupinách

Požadujeme:
- minimálne stredné odborné vzdelanie technické s výučným listom 
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, podmienkou prijatia je minimálne §22 
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické myslenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve 

Ponúkame:
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1.150€ a mesačný bonus 125€
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50€ až 150€ 
- Práca na trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600€ 
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje zdarma
- Firemné kultúrne a športové podujatia

Po odpracovaní šiestich mesiacov v hlavnom pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360€ za 2 roky
- Príspevok na DDS – až 35€ mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská rekreácia, životné a pracovné jubileum, darovanie krvi
- Návratné bezúročné pôžičky – až 1.500€

Žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.com 
alebo na adresu: Personálne oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. 

Bližšie informácie na tel.č.: 046/5197107. 

0908 131 199
brigádne

Prijmem
upratovačku
Prijmem

upratovačku
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ZAMESTNANIE
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LOŽ MÁ KRÁTKE NOHY, PÁN POSLANEC GIGAC
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Napísať lži do regionálnych novín je dnes jednoduché. Nemali by 
však ostať bez komentára, a preto reagujem na platenú inzerciu 
poslanca Braňa Gigaca venovanú jeho pohľadu na situáciu pri re-
konštrukcii autobusovej stanice.

Údajne sa spustila kampaň, v ktorej vlastník autobusovej sta-
nice informuje, že opraví len nástupištia autobusovej stanice, pod 
ktorými mu patria aj pozemky a zvyšné nástupištia nechá v stave, 
v akom sú. Je to lož. Spoločnosť Advance Investmenst informovala 
o tom, že rekonštruuje túto časť autobusovej stanice, no rekon-
štrukciu zvyšnej časti nástupíšť nikdy nevylúčila. Takisto v komu-
nikácii vlastníka stanice nikde nenájdete informáciu, že nemôže 
opraviť nástupištia, ktoré stoja na mestských pozemkoch. Opäť 
lož, ktorú podsúva kolega Gigac. 

Mesto Prievidza od roku 2005 nevlastní nástupištia, lavičky 
a prístrešky v časti autobusovej stanice, kde stoja prímestské a 
diaľkové linky. A na veľkej časti ani pozemky pod nástupišťami. 
Ostalo len vlastníkom pozemkov pod prvým a druhým nástupiš-
ťom a časťou tretieho nástupišťa. Vlastník autobusovej stanice ich 
chcel od mesta odkúpiť, aby zrekonštruoval celú stanicu. 

No prišla petícia opozičných poslancov proti tomuto zámeru, 
na čele s kolegom Gigacom. Zazneli prehnané tvrdenia o údajnom 
odpredaji autobusovej stanice, ktoré verejnosť zavádzali. Vlastník 
stanice sa rozhodol žiadosť o kúpu pozemkov stiahnuť, pretože 
nemal záujem byť terčom populistov. 

Kolega Gigac si teraz uvedomil, že sa verejnosť bude pýtať, kto 

môže za vzniknutú situáciu, v ktorej opäť môže byť Prievidza na 
smiech celému Slovensku. Začal sa sám stavať do role obete. Údaj-
ne ho trestáme. Áno, zrekonštruovanie polovice stanice aj takéto 
správanie je tragické. Zhrnul som fakty, a nech si každý urobí ná-
zor, kam vedie populistická politika.

Vlastník autobusovej stanice má zatiaľ uvedené mestské po-
zemky v nájme, no nájomná zmluva mu platí už len jeden rok. To 
je podľa mňa hlavný dôvod, prečo sa zatiaľ rozhodol rekonštruo-
vať len tú časť autobusovej stanice, na ktorej je aj vlastníkom po-
zemkov. Plne to chápem. Nikto rozumný by neinvestoval státisíce, 
ak nemá zabezpečený dlhodobý vzťah k pozemku, na ktorom má 
majetok. Treba teda ďalej rokovať a hľadať riešenia.

Na záver ešte jeden fakt. Petíciu proti odpredaju pozemkov or-
ganizovalo aj občianske združenie Lepšia Prievidza, ktorého pred-
sedom je pán poslanec Braňo Gigac. Členka tímu združenia, Jana 
Michaličková, bola pri tom, keď ešte za pôsobenia primátora Jána 
Bodnára, v roku 2005, schválilo MsZ 
predaj autobusovej stanice za 3 centy. 
V  tom čase bola hlavnou kontrolórkou 
mesta Prievidza. Nikto si nespomína, že 
by protestovala proti predaju. Súčasná 
primátorka Katarína Macháčková, v tom 
čase ako mestská poslankyňa, za pre-
daj nehlasovala. 

  Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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VODA KÚRENIE PLYN SANITA OBKLADY DLAŽBY

www.unimat.sk 13
 1
2
1 
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AKCIA
na kontrolu a čistenie

kotlov
ceny už od

 40€

tel.: 0903 414 723

VODÁR/KÚRENÁR
• stabilná firma
• nástup ihneď
• pre viac info: 
   0902 164 303
   unimat@unimat.sk

Hľadáme kolegov

13
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 10.00 h.
10.15 h. - 10.30 h.

Nováky-Lelovce  23. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  23. 6.
Lazany: 23. 6.
Kľačno, pri cintoríne: 23. 6.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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dôchodcov, 
študentov...

0902 606 436 • 0902 692 290

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV

gazdovske.produkty@gmail.com

Životopisy
zasielajte na mail:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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 AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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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

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

2
5

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091
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VODIČ  
KAMIÓNA

3000€ - 3500€  brutto

Garancia od 2000€  netto
Základná znalosť nemeckého, 

alebo anglického jazyka

Nemecká pracovná zmluva

 Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu 

Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

Práca 

v Nemecku
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 

  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 

  NA ŽIVNOSŤ


