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Pečené
prasiatka
T: 0908 13 11 99

13 121 0370

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
Už dlhšie podliehame na Slovensku niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často pekné chvíle spomedzi nás vytratila neaj zvrátenými, bokom. Mám na mysli návisť iba pre to, že neprijímame diktát.
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
diktátorom. Nemám chuť argumentovať my máme svoje JA a nič iné na svete nea už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen- existuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ty na nich neplatia a hádkami si akurát ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z naje to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad- šich životov, nech si diktujú sami sebe
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to čo len chcú. Život v nenávisti
viac, o čo menej je druhými akceptované. sa často končí nenávisťou
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na voči sebe samému. A to je
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou začiatok umierania. Cintovojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi- rín človečenstva.
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
Nech sa vám darí
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako uhýbať z tejto cesty
obmedzení. Dokonale obmedzení.
pútnikov – diktátoNerád komunikujem s obmedzený- rov!
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.

Certifikované druhy hnedého a čierneho
uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet
sypané,balené,vrecované,big-bag
sypané,balené,vrecované,big-bag
www.uhlieprievidza.sk
www.uhlieprievidza.sk

0905 402 526

13 121 0351

PREDAJ
PREDAJ A
A DOVOZ
DOVOZ UHLIA
UHLIA
A
A BRIKIET
BRIKIET

Diktát zloby

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

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

LEŠENIA

hurtis@advokathurtis.sk

13 121 0008

prenájom

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

13 121 0330

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

Chcete

13 121 0048

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

INZERCIA

a DEBNENIA

0905 719 148

PRENAJMEME PRIESTOR

E+G STAV s.r.o.

VHODNÝ NA MASÁŽNY SALÓN

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

Info 0905 645 724
PD21-28 strana-

13 121 0385

0905 492 435

13 121 0152

V POLYFUNKČNOM OBJEKTE V BOJNICIACH.
www.zaluzie-hudec.sk

1

T:0948 975 710

13 121 0003

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

13 121 0381

0918 867 518

13 121 0002

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

ACN / REALITY, SLUŽBY

2

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť

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, Radobica, 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,
Ráztočno, Sebedražie, Tužina,
Veľká Čausa, Kľačno

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy- neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
svojich prázdninových zážitkov výškou
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. utratenej sumy, množstvom zakúpených
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Chce to od nás aj samotný Boh.
Nemali by sme zabúdať, že prvým Ak chcete byť v závere dovolenky naodňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore- zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. druhým – a možno práve tým, ktorí sú
Aj preto je v niektorých kalendároch až na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd- pozvite osamelého priateľa či známeni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč- pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
nými starosťami. Namiesto toho sa rad- zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niešej úplne vedome ponorte do oddychu, s komu, kto potrebuje pomoc.
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti www.acnslovensko.sk.
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ» Zdroj: ACN
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

13 121 0004

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

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

Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

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

Zlodeji času alebo ako správne
pristupovať k času, ktorý nám
bol daný

SLUŽBY
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0944 366 615

Partner
SNÉ
EMI TROLY Wüstenrot
KON

Máte pocit, že nič nestíhate, alebo deň má málo hodín, alebo týždeň málo dní? V 21. storočí žiadna novinka.
V dnešnej dobe na nás číhajú na každom rohu tzv. zlodeji
času! Majú aj svoje mená, napríklad: televízia, počítač,
mobil, facebook, youtube, krčma, ale aj naša slabá vôľa,
nezáujem, lenivosť... Je ich nespočetne veľa, ale pokiaľ si
neuvedomíme ich prítomnosť a výrazne neobmedzíme
ich vplyv, naozaj nestihneme nič. Ak však chceme získať
svoj čas naspäť a využiť ho efektívne, či už v pracovnom
alebo súkromnom živote, tak fáza spoznania vlastných
zlodejov času, je nevyhnutným predpokladom k úspechu.
Spôsobom, ako správne riadiť svoj čas sa venuje čoraz
širší okruh odborníkov, pretože súčasná technologická a
digitálna éra prináša nielen pokrok, ale i chaos, nátlak,
úpadok a množstvo ďalších sprievodných javov, ktoré
preukázateľne ohrozujú naše mentálne i fyzické zdravie.
Ak ste zamestnancom HBP, a.s. alebo účastníkom projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra,
navštívte odborného pracovníka v oblasti psychológie v
Kontaktnom centre Prievidza a nastavte si optimálny spôsob riadenia vášho času.
Mgr. Branislav Ondruška,
odborník pre oblasť psychológie Kontaktného centra Prievidza

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk.

13 121 0007

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

MESTO NOVÁKY

MESTO NOVÁKY

vyhlasuje

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie

obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie

nehnuteľností – pozemku parc. reg. C-KN č. 415/3
o výmere 1229 m² a budovy „Krytého bazéna“ s.
č. 959 na parcele reg. C-KN č. 415/3, k. ú. Nováky.
Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke
www.novaky.sk.
Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov
končí dňa 31.08.2021 o 12-tej hod.

nehnuteľností – pozemku parc. reg. C-KN č. 123
o výmere 1168 m² a budovy „Kina“ s. č. 120 na
parcele reg. C-KN č. 123, k. ú. Nováky.
Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke
www.novaky.sk.
Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov
končí dňa 31.08.2021 o 12-tej hod.

13 121 0382

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

13 121 0375

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

13 121 0365

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

prázdninové dni

13 121 0322

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk
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Redakcia:

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

PRIEVIDZSKO
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PALIVOVÉ DREVO

13 121 0006

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

131210170

PRINCE STAV
• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV
www.princestav.sk
13 121 0202

info@princestav.sk

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

0948 468 858

Košovská 11B, Prievidza

13 121 0350

TVRDÉ 40€/prm

13 121 0329

MÄKKÉ 30€/prm

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

PD21-28 strana-
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, ZAMESTNANIE

4
Občianska
riadková
inzercia
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SPUSTILI SME PROJEKT „ODPOČIŇ SI!“

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, Babetta,
Stadion, Simson aj iné, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim staré auto Škoda Fors Tatra
Simca Trababnt Wartburg a iné, T: 0940
100 473
» Kúpim Jawa ČZ Manet Tatran Stadion
Babetu a iné, diely, doklady, T: 0940 100 473

Objednajte si
z bezpečia domova.

05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Vezmem do prenájmu alebo kúpim starší domček, T: 0915 25 45 65
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532 682

Do Prievidze prinieslo naše občianske združenie Lepšia Prievidza
inováciu, ktorá sa teší úspechu v New Yorku, ale aj v Bratislave. Na
dve miesta pri rieke Nitra sme umiestnili štýlové lehátka, na ktorých
si môže ktokoľvek odpočinúť počas prechádzky, alebo využiť ich na
letné stretnutie s priateľmi a rodinou. Lehátka sú umiestnené pri
prevádzke Dráčik a za OC Korzo pri prevádzke Fine Café. Obe prevádzky sa práve o tento
mobiliár starajú a uskladňujú ho. Cieľom
projektu je oživiť verejný priestor a spojiť
komunity ľudí. A som rád, že sa nám to podarilo. Leto s Lepšou Prievidzou ešte nekončí
a prinesieme ďalšie inovácie a aktivity. Sledujte nás!

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Branislav Gigac

www.lepsiapd.sk

poslanec MsZ Prievidza

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0191

04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
» Dám do prenájmu 1-izb. byt v RD v
PD. Byt je komplet zariadený v tichom
prostr. 220 €/mes. 1 os. aj s energ.
Bez akontácie. Najlepšie zam. muž
alebo dôchodca., T: 0944 589 022

13 121 0005

03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj

10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Kúpim staré, mechanické hodinky a bankovky. T: 0905 767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj
» Predám akordeón Scandali cena
180€, T: 0915 418 014
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15 PRÁCU

Chcete si
podať inzerát?

Tel:0905 267 750 PRIEVIDZA

68-49

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatický 55r. muž hľadá štíhlu, inteligentnú ženu do 53r. ktorá
miluje prírodu a je výlučne z PD. Len
vážne. Prosím sms. T: 0948 242 564
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0944 724 181

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

3,80 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

PD21-28 strana-
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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.

7

801210005

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

4

KULTÚRA, SLUŽBY, ZDRAVIE

PRIEVIDZSKO

5

ODVOZ A ODBER

13 121 0030

ODPADOV

ASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
13 121 0394

www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

AMBULANCIA NA REDUKCIU
TELESNEJ HMOTNOSTI

HRAVO a
O a ZDRAVO

Redukcia hmotnosti sa stala pre niektorých ľudí celoživotnou snahou. Pritom schudnúť rýchlo a zdravo je
jednoduchšie, než si myslíte. Po sviatkoch plných hojnosti nastal čas dať metabolizmus do poriadku a pripraviť sa na letnú sezónu plnú slnka, vody a plaviek.
Čo Vám ponúkame
Pri diétnom režime stravovania VITADU® klienti chudnú za prvých 14 dní priemerne – muži 5 - 6 kg, ženy 4
- 5 kg. Závisí to od hmotnosti s akou začíname chudnúť.
Najdôležitejšie je, že metabolizmus „naučíme“ čerpať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlastných
tukových zásob a následkom toho váha klesá stabilizovane cca 5 - 6kg za mesiac. Úbytok telesnej hmotnosti
je z nebezpečného tuku uloženého na vnútorných orgánoch a z telesného tuku.
Výživový program VITADU®
Pri dodržiavaní programu VITADU® všetci zredukovali nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí aj viac
ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali odporúčanie
do našej ambulancie priamo od svojho lekára. Zdravotný stav klientov a pacientov sa zlepšuje, znižujú, alebo
dokonca vyraďujú na odporúčanie svojho lekára dlhodobé užívanie liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol,
cukrovku.

Prvá konzultácia trvá u nás cca 1,5 hodinu. Body
scannerom zmeriame Vaše kompletné telesné parametre: hmotnosť, BMI, percentuálne zloženie Vášho
tela – telesný tuk, svalovinu, tuk vnútorných orgánov,
prísun kilojoulov.
Na pravidelné konzultácie a kontroly chodí klient
vždy po dohode cca každých 14 dní.
Jedlo na mieru - VITADU®
Naučíme Vás ako sa stravovať a pritom nehladovať, aby Ste si udržali
svoju dosiahnutú zníženú hmotnosť. Jednoducho aby nenastal jojo
efekt. Získate od nás školu výživy.
Vedecké poznatky fungovania
ľudského metabolizmu využíva
naša ambulancia VITADU®.
Nikdy nepodceňujte svoju
schopnosť spraviť vo svojom
živote zmenu. Ambulancia VITADU® Vás v tom podporí a jej diétny program pomohol na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, USA
a Chorvátsku už množstvu
ľudí – tak prečo nie aj Vám!
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Na konzultáciu je nutné
si vopred telefonicky
dohodnúť termín.

Tel. 0940 997 789
vitadu.prievidza@gmail.com
Galéria Jabloň, 3.poschodie
vľavo, M.Falešníka 6,
Prievidza
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13 121 0328

S nami to zvládnete

13 121 0316

pokládka asfaltu

SPOMÍNAME, SLUŽBY

6
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„Vždy, keď sa o tebe rozprávame,
padajú slnečné lúče do našich duší.
Stále žiješ v našich srdciach tak,
ako by si nikdy neodišla...“

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našou drahou
mamičkou, babičkou a prababičkou
pani Emíliou Bírešovou, rod. Cagáňovou,

S láskou synovia Juraj a Ľubomír, nevesta Olinka, vnúčatá Simonka, Ivanka, Vikinka a Peťko
s rodinami a pravnúčatá Tamarka, Leuška, Lukáško a Pavlínka.

13 121 0387

ktorá nás navždy opustila dňa 3. júla 2021 vo veku 80 rokov.

Dňa 17.7.2021 si pripomíname 10. výročie,
kedy nás navždy opustil manžel a otec
pán Oldrich Zajáček
a v januári si pripomenieme 10. výročie,
kedy nás opustil syn a brat

Oldrich Zajáček ml.

47-026

801210031

S láskou spomína smútiaca rodina.

13 121 0388

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

od 576,90€

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

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD21-28 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 121 0347

www.inexdecor.sk

RADÍME / SLUŽBY, SPOMÍNAME
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od pondelka 19. 7.
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ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

500 g

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

balenie

49

3

Càï À¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨
• v celku

(1 kg = 6,98)

Vï¨ÙÀ
• údená/
neúdená

cena za 1 kg

Supercena

-23%
ƑıƏƔ

120 g

99

89

4

0

(100 g = 0,74)

ÙÀÙ

Kúp
6 x 2L

Supercena

Zdarma
Krígeľ

110 g

69

0

Akcia je platná
len do vypredania
zásob.

(100 g = 0,63)

200 g

Supercena
0,55 l

39

0
àï¸àÜ

(1 l = 0,71)

• výčapné svetlé pivo

-25%

2l

-40%

ƌıƌƔ

89

0

(100 g = 0,45)

]Ēï
ÒÏÙóÏ¨½à
úĒìÿ

ƌıƍƐľ

75

0

(1 l = 0,38)

Supercena
1,5 l

39

0

(1 l = 0,26)

CúúàÙÀØÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna
voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

;à³àÒ

• rôzne druhy

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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od pondelka
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ƜƤıÌĀÒ
200 g

-43%

ƌÏÿó
ÀƋİƓƐŝ

ƋıƑƔ

39

0

VÀÒóÙ¨ï
iïîÿ¨ÒÒ

(100 g = 0,20)

• svetlý ležiak

CÒÀ¨ ÙïĒę

4 x 0,5 l

• rôzne druhy

2l

39

3

(1 l = 1,70)

Supercena
160 g

YÀàCï¨.ÙóÒúǿóóÀØ¨
• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,
rôzne druhy 160 g za 1,99 €

99

1

(100 g = 1,24)

Supercena

ìãĊà¤Ù
ï¨¨ìúĀï

Supercena
250 g

69

400 g

-28%

VÀõÏáúĒ

0

(1 kg = 2,76)

190 g

39

0

(100 g = 0,21)

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

ƌıƎƔ
CàïƖ¤¨ÒÒ

• zmes na špagety
• rôzne druhy

99

0

(1 kg = 2,48)

Supercena

Supercena

15 kusov

50 g

19

39

CÀÒ

0

(100 g = 0,78)

tÌÀőCŒ

1

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

KULTÚRA, RELAX
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KONCERT
ADAM DURICA
v

AMFITEÁTER - areál vyhliadkovej veže
ČAJKA V OBLAKOCH BOJNICE

PREDPREDAJ
Vstupné: 15,00 € na mieste 18,00 €

Parkovanie v cene vstupenky.

13 121 0384

Koncert Mira Jaroša
prináša vaše najobĽúbenejšie
pesničky naživo. Zaspievajte
a zatancujte si spolu s Mirom
na jedinečnom koncerte, ktorý
odohrá spolu s kapelou.

PD21-28 strana-
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Hľadáme šikovných stolárov.

brigádne

Chcete aj Vy vyrábať takéto veci?

0908 131 199

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.

13 121 0343

Prijmem
upratovačku

www.michalhagara.com

- F, DE, SK, turnusy 3 týždne z DE
- vítaná ADR, výhodné platové podmienky,

info 0905 490 644

13 121 0356

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

13 121 0263

PRIJMEME VODIČOV
NA KAMIÓNOVÚ DOPRAVU

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

0905 719 148

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

prijmeme do zamestnania
Pracovná pozícia majster
oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita

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:

nástup: od 1.8.2021
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

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

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,83€/hod. + základné prémie 40%

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€
13 121 0325
08-0 TT27

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.

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.

Pomocné práce
v sadoch.
Obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok
je 45 €/deň a viac. Celkovo si tak môžete
zarobiť 1.170 € / mesiac a viac. Výplata
v hotovosti, zálohy každý týždeň. Pracuje sa
na úkol. Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytujeme diéty. Nástupy od 22.7. alebo dohodou.
Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí
zvyknutých na fyzickú prácu. Pomôžeme vám
zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov.
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.
Viac na 0948 922 937 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

PD21-28 strana-
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SLUŽBY,
ZDRAVIE
DOMÁCNOSŤ
/ SLUŽBY
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Milí Prievidžania,
ako predseda dopravnej komisie v meste Prievidza, sa teším z
viacerých noviniek v oblasti dopravy. Na Ulici J. Murgaša bola vďaka spolupráci Technických služieb a aktivačných pracovníkov zrealizovaná požiadavka obyvateľov na úpravu odstavných plôch a vyznačenie parkovacích miest. V miestach frekventovanej premávky,
kde nie je možné realizovať obnovu dopravného značenia počas
dňa, Technické služby realizovali obnovu značenia večer a v noci.

Ešte sa vrátim ku kultovej akcii v našom regióne, 24-hodinový
basketbalový turnaj NONSTOP BASKET oslávil neuveriteľné 30. výročie. Vďaka uvoľneniu pandemických
opatrení sa mohol niesť vo výbornej atmosfére s vysokou diváckou a hráčskou
účasťou. Bolo mi cťou otvoriť ho a víťazom ešte raz gratulujem.
Ak vás trápi akýkoľvek problém neváhajte ma kontaktovať lubos.jelacic@
prievidza.sk. Som tu pre vás.
Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza
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V týchto dňoch sa kolauduje nová cyklotrasa, ktorá je už niekoľko mesiacov obľúbeným miestom športového vyžitia obyvateľov
nášho mesta i širokého okolia. Z dôvodu predchádzania kolíznych
situácií medzi cyklistami a chodcami, boli v tejto lokalite posilnené
pešie hliadky mestskej polície a v najbližšej dobe pribudnú aj upozorňujúce piktogramy na správne využívanie cyklotrasy. Aj touto
cestou chcem všetkých poprosiť, aby sme boli k sebe ohľaduplní a
dbali predovšetkým na bezpečnosť pri využívaní novej cyklotrasy.

PRIEVIDZSKO

ZDRAVIE
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Viac informácií:

www.sadpd.sk
fb/sadpd official

13 121 0354
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Pracovná ponuka: riaditeľka MŠ Ul. D. Krmana

VK č. 1/2021 na miesto riaditeľa MŠ Ul. D. Krmana 334/6 v Prievidzi,
971 01 Prievidza
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
pre učiteľa materskej školy podľa prílohy č. 1, vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odb. zamestnancov (ďalej len vyhlášky č. 1/2020 Z. z.)
b) prvá atestácia podľa § 59 ods.1. a § 90 ods.1 písm. a) zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003
Z. z.)
d) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
e) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (§ 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. nie starším ako 3 mesiace, resp. čestné vyhlásenie o
vyžiadaní odpisu podľa ods.4.)
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto

g) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a organizačné predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovanie prvej atestácie (§2 ods.1 vyhlášky č. 1/2020)
c) potvrdenie o pedagogickej činnosti
d) profesijný životopis
e) čestné vyhlásenie o požiadaní odpisu z registra trestov
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ (max. 3 strany)
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu funkcie riaditeľa
h) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu: Mesto Prievidza,
Nám. slobody č. 14, odbor školstva a starostlivosti o občana, 971 01
Prievidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom: ,,NEOTVÁRAŤ –
VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2021“ .
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 16.8. 2021,
rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, miesto a čas VK oznámi
prihláseným uchádzačom rada školy pri MŠ.
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13 121 0349

Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konania (VK) na vymenovanie riaditeľa materskej školy.

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

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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