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PRIEVIDZSKO

Č. 40 / 8. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

28.10.2021 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 28.10.2021

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
28.10.2021

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 28.10.2021

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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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 
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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

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk
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0944 366 615
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otvára

KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,
v termíne: 

od  20.10. – 23.11.2021

Cena za 226 hodinový kurz je 370,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk
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PEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZAPEKÁREŇ - PIRÔŽKÁREŇ PRIEVIDZA
MišútaMišúta 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 ) 10 Prievidza ( sídl. Zapotôčky, pri Pošte 6 )

Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )Mojmírova 16 Prievidza ( sídl. Sever, pri Coop Jednota )

VámVám ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00  ponúka ako jediná na predaj denne od 23:00 
do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych do 18:00 hod. široký sortiment pekárskych 

a cukrárskych výrobkov.a cukrárskych výrobkov.
VšetkoVšetko je ručne vyrobené bez konzervantov,  je ručne vyrobené bez konzervantov, 

pečené s láskou       za najlepšie ceny pre váspečené s láskou       za najlepšie ceny pre vás

  chlieb,chlieb, bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty,  bagety, pagáče, sladké a slané koláče, zákusky, torty, 
obl. žemle, chlebíčky a pod.obl. žemle, chlebíčky a pod.

PRÍJMAMEPRÍJMAME AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY. AJ OBJEDNÁVKY NA AKCIE A OSLAVY.

PRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOKPRIJMEME PEKÁROV/KY ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
T: 0915 567 077,     Pirôžkáreň PrievidzaT: 0915 567 077,     Pirôžkáreň Prievidza

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že 
dasiateho októbra sa v medzinárod-
ných dňoch mnohých kalendárov 
stretáva depresia, duševné choroby 
a... Deň starých rodičov.

Možno je to náhoda, možno pria-
ma súvislosť. Neviem a nie som ani od-
borník na duševnú kondíciu. Mal som 
však starých rodičov. Dnes to konšta-
tujem už len v minulom čase. Dedkov 
som nezažil, mám „skúsenosti“ s pra-
babičkou a so starou mamou. Obe boli 
upracované, ale plné lásky a dobroty. 
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé, 
dobroprajné a žičlivé. A obe som vypre-
vádzal na poslednú cestu s takou ako-
usi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol 
som sa vám poďakovať, nestihol som 
vás ani pohladiť po hlave.“

Teraz opatrujem 90 ročnú mamu. 
Stará – vekom – už určite je a rodičom 
je tiež. Považujem to nielen za priro-
dzenú povinnosť posledného z rodu, 
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej 
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje 
v tomto svete, odpovedám jej na časté 
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomu-
to svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší, 
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac 
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z 

dnešnej generácie v aktívnom veku 
predstaviť ručné pranie a ručné pláka-
nie napríklad plienok. Určite nevie. Jej 
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj 
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí 
starí rodičia sa počas života doslova zo-
dreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby 
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa 
majú, aby postavili dom, zasadili stro-
my. Aby tu niečo hmotné i nehmotné 
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V 
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich 
rodičia.

Takže, milí mladší čitatelia, v ne-
deľu desiateho októbra je Deň starých 
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku 
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby pre-
mýšľali o vplyve starých rodičov na ich 
životy a na spoločnosť. Deň je príleži-
tosťou ukázať lásku k starým rodičom 
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje 
city k svojim deťom a vnúča-
tám, podať im pomocnú 
ruku a podeliť sa s nimi o 
životné múdrosti. 

Pekné stretnutia vám 
želá

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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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Bojnická nemocnica oslávila 
60 rokov. VEĽKÉ ĎAKUJEM 

V závere septembra som mal česť stráviť odbornú aj kultúr-
nu časť  na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti  60. vý-
ročia otvorenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Rád by som aj týmto spôsobom vyjadril môj 
obdiv ľuďom, ktorí pracovali a pracujú v nemocnici. Oni sú 
tí, ktorí vždy pomáhali hornej Nitre v ťažkých momentoch - 
pri výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku, počas 
pandémie, či počas úrazov v strategických podnikoch hornej 
Nitry. V ťažkých časoch obstáli a svoj výkon vykonávali pro-
fesionálne. Pomoc lekárov a zdravotného personálu nebe-
riem ako samozrejmosť, ale ako dar.

Áno, na jednej strane nás môžu tešiť niektoré úspechy z 
posledných rokov, ako sú nové nemocničné pavilóny, zre-
konštruované časti nemocnice, aj tie, ktoré sa majú čoskoro 
vybudovať. Na strane druhej musíme hovoriť o slabej eko-
nomike nemocnice. Avšak ako krajský poslanec sa aj naďalej 
budem snažiť ponúkať pomoc a presadzovať záujmy ne-
mocnice. Musíme hľadať spôsoby ako nemocnicu vymaniť z 
dlhov, pomôcť pri probléme možných exekúcií nemocníc, atď.

Verím, že naša nemocnica bude 
aj naďalej prístavom nadeje pre 
všetkých chorých a zároveň bude 
dôstojným pracoviskom pre tých, 
ktorí nám v nej pracujú a pomá-
hajú.    

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

• 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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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na nájom nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, 

katastrálne územie Handlová. 

Termín predkladania súťažných návrhov 1.10.2021 - 18.10.2021 do 15,00 hod.
Predmet súťaže:
Nebytový priestor o výmere 148,10 m2 nachádzajúci sa v budove Podnikateľ-
ského inkubátora súp. č. 18 postavenom na pozemku parcela C-KN č. 5/2 – 
zastavaná plocha o výmere 878 m2 v k.ú. Handlová na Ul. Námestie baníkov 5 
(bývalý People Restaurant & coctail bar).

Ťarchy: Bez zápisu

Minimálna východisková cena nájomného: 1 100,00 €/mesiac

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, 
nájdete na www.handlova.sk. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.
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SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 1 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť - O škole“, 

na úradnej tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 34. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej 

o výmere 5x20 m².
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, úprava 
vody • Voda, kúrenie • Jadrové vŕtanie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk

Posledné dni jesenného „babieho 
leta“, ak ešte vôbec nejaké budú, 
venujme našim záhradným pomoc-
níkom.

V prvom rade sú to najrôznejšie 
kosačky, prevzdušňovače, mulčova-
če. Ale často sa používajú aj motorové 
píly či napríklad čoraz viac záhradné 
traktoríky. Tu, pri týchto posledne spo-
menutých, je asi najvhodnejšie zverižť 
ich údržbu do odborného servisu. Do-
konca, aj niektoré zložitejšie kosačky je 
lepšie zveriť servisu. Ostatné je na nás 
– dobre umyť, očistiť od prilepených 
„nánosov“, kovové časti je dokonca 
vhodné pretrieť aj olejovou handrič-
kou, samozrejme, až po ich vyčistení.

Uložíme niekde do garáže, záhrad-
ného domčeka, kôlne. Neodporúčame 
prikryť nejakou „igelitovou“ fóliou, 
pod ňou sa totiž môže vytvárať vlhkosť 
a tá stroju mimoriadne ublíži. Oveľa 
lepší je nejaký starý koberec, prípadne 
kabát, vyradený zo šatníka.

S iným záhradným náradním je to 
podstatne jednoduchšie – stačí umyť, 
vyčistiť, prípadne nabrúsiť a nakonzer-
vovať. Ak nechávate vonku cez zimu 
záhradné sedienie, väčšinou z dreva, je 
dobré po porade s odborníkmi dopriať 
konzerváciu pred nepriazňou počasia 
aj temu.

Ozaj, iba tak – keď už o zime... Skon-
trolovali ste si už zimnú obuv? Niečo 
do dažďa, čľapkanice, snehu? Ak nie, 

tiež neváhajte. To isté platí aj pre zim-
né obutie vozidla, ale to je téma pre inú 
robriku. Vráťme sa do záhrady.

Ak začnú klesať teploty k nule, je 
vhodné na kvetoch trvalkách odstrániť 
stonky a zvyšky kvetov. Čím menšie 
stonky necháme, o to viac sa znižu-
je pravdepodobnosť prechovávania 
chorôb a škodcov. Pôdu okolo trvaliek 
prekopeme, prevzdušníme a prikryje-
me vrstvou kompostu, čo im zabezpečí 
stabilnejšiu teplotu počas zimy. Úprava 
a strihanie stromov na jeseň je dôleži-
tou súčasťou starostlivosti o stromy. 
Ako prvé je potrebné sa zbaviť suchých, 
zlomených a prípadne aj škodcami na-
padnutých chorých konárov. Druhým 
krokom je zbavenie sa mladých výhon-
kov, ktoré rastú z kmeňa, či nevhodne 
do koruny. Výhonky odstrihávajte tak 
blízko ku konáru, ako je to len možné, 
aby po nich ostal čo najmenší zostatok.

Končí sa sezóna záhradnej techniky

» red

9. októbra 1874    
založenie Svetovej poštovej únie

Výročia a udalosti
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Revízie bytov, domov, bleskoz-

vodov, hál, elektrických ruč-

ných náradí, garáží, regulač-

ných staníc plynu, stolárskych dielní, kusové 

skúšky rozvádzačov NN do 100 A. 

T: 0903 751 204, www.mcrev.sk
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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OBCHODNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
PONÚKAME na prenájom obchodné priestory v obchodnom 
dome Vtáčnik, v centre mesta Prievidza. K dispozícii sú 
priestory s výmerou od 15 až do 700 m². Objekt má tri podlažia 
a ponúka široké možnosti komerčného využitia, Priestory sú 
vhodné najmä pre prevádzky reštaurácií, predajne rôzneho 
druhu tovaru, prevádzky služieb rôzneho charakteru (šport, 
relax, zábava ...).

Výhody objektu:
- centrum mesta Prievidza
- vysoká frekventovanosť ľudí
- možnosť reklamy na fasáde
- v objekte sa nachádza výťah

- široká ponuka priestorov
- bezbariérový prístup
Viac na: 0903 895 241 
sekretariatvr@primapx.sk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Rezanej kapusty
by sa ti zišlo?

Tak ihneď volaj na toto číslo

0948 616 881
Nábrežie Sv. Cyrila

(vedľa Handlovky za Dlhou ulicou)

V Kláštore pod Znievom vyhorelo 
známe zariadenie pre bezdomov-
cov, pomôžte prosím! Stará sa oň 
náš redakčný prispievateľ a Vám 
dobre a už roky známy autor, Ján 
Košturiak. 

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z 
najväčších zariadení na Slovensku, po-
skytujúce sociálne služby chudobným. 
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom 
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, 
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, 
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli 
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho 
kapacita pred zimou sa naplnila na ma-
ximum – 300 odkázaných duší. Útulok 
však zasiahol ničivý požiar.

Už v roku  2007 prichýlil otec Vladi-
mír na farský úrad v Koši asi desiatich 
mužov, ktorí museli opustiť resociali-
začné zariadenie v obci. Farské priesto-
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 
účely a tak sa otec Maslák obzeral po 
budove, v ktorej by mohol naplno rea-
lizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho 
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstr-
čeným, osobám bez úcty k sebe, k živo-
tu, k druhým. Na tejto ceste hľadania 
priestorov otcovi Maslákovi pomohli 
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol 
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.

Budova, ktorá v súčasnosti už 
slúži ako domov pre týchto ľudí, je bu-
dova nie hocijaká, budova s hlbokým 
kresťanským základom, postavená na 

modlitbách, prácach a obetách mno-
hých rehoľných spoločenstiev už od 
11.storočia (premonštrátov, benediktí-
nov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide 
o premonštrátsky kláštor Panny Márie 
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť ro-
kov nepoužívaných starých priesto-
roch kláštora sa diali zázraky – nebola 
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne so-
ciálne zariadenie, dnes je celá budova 
obývaná, vykúrená, využitá do posled-
ného kútika a všetko svojpomocne a s 
Božou pomocou.

„Vyhoreli sme“, napísal nám do 
redakcie profesor Ján Košturiak. Na-
šťastie bez ľudských zranení, aj zviera-
tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverej-
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre 
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme! 
Ide toziž zima.

Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000 
0025 5321 8455

„Košturiakovci“ vyhoreli

» red
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré motorky diely do-
klady mopedy babetu, T: 0940 
100 473
» Čz-Jawa odkúpim motocykel 
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa CZ Ba-
betta Stadion Simson aj iné, T: 
0949 371 361
» Kúpim Babetu, Stelu, Pionier aj 
nepojazdné, T: 0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim 1 alebo 2-izbový byt v PD. 
RK nevolať, T: 0918 306 568

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám záhradu s chatkou so 
zariadením je aj elektrina Sad 
SNP, T: 0907 683 653

hobby a šport 11
» Kúpim pánske mechanické ho-
dinky, T: 0905 767 777 

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Predám konferenčný stolík a de-
mižóny lacno, T: 0908 264 161 PD

hľadám prácu 15

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    

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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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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Na Kolotoči, J.Kráľa 2 - zo zadu, z dvora

TEL.: 046/381 11 48

REZANIE KAPUSTY

Zelovoc vedľa Mäsiarstva u Borku

režeme

AJ V NECPALOCH

TEL.: 046/381 14 90
už režeme
 už režeme
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AMBU LAN C I A  N A  R E DUKC I U 

T E L E SN E J  HMOTNO S T I

S nami to zvládnete HRAVO a
O a ZDRAVO 

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 

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 po-
riadku 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“ čer-
pať zdroj energie, potrebný pre organizmus z vlast-
ných 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 zredu-

kovali nadbytočné kilá k svojej spokojnosti , niektorí 
aj viac ako 30 kg vrátane pacientov, ktorí dostali od-
porúčanie do našej ambulancie priamo od svojho 
lekára. Zdravotný stav klientov a pacientov sa zlepšu-
je, 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 nehla-

dovať, aby Ste si udržali svoju dosiahnutú zníženú 
hmotnosť. Jednoducho aby ne-
nastal jojo efekt. Získate od nás 
školu výživy.

Vedecké poznatky fungova-
nia ľudského metabolizmu vyu-
žíva naša ambulancia VITADU®.

Nikdy nepodceňujte svoju 
schopnosť spraviť vo svojom 
živote zmenu. Ambulancia VI-
TADU® Vás v tom podporí a jej 
diétny program pomohol na 
Slovensku, v Čechách, Maďar-
sku, USA a Chorvátsku už 
množstvu ľudí – tak prečo 
nie aj Vám!

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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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

COVIRIN 90 kapsúl + Magnesium 100tbl 
- vyživový doplnok s obsahom 
polyfenolov/flavonoidov 
- quercetínu, kurkumínu, katechínov 
z extraktu zeleného čaju vrátane 
EGCG, extrak zo sladkého drievka, 
glycyrrhizínu, piperínu, minerálov 
(zinok, selén), vitamínov skupiny B 
(B3, B9, B12) a vitamínov C,D a E 
vo forme kapsúl

VoltaTherm 
hrejivá náplasť 
5ks 
- zdravotnícka pomôcka, 8 
hodín tepla pre predĺženú 
úľavu od bolesti až na 24 
hodín, postupné 
uvoľňovanie pre 
dlhotrvajúcu 
úľavu

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek 
- používa sa na liečbu zápalu a bolesti hrdla spojenej 
s bolestivým prehĺtaním a na liečbu zápalu ústnej 
dutiny, hrtana a ďasien vyvolaného baktériami

VICHY -4€ zľava na vybrané 
produk¡ plus darček

BIODERMA ATODERM 
sprchový olej 1L
- vysoko výživný upokojujúci 
sprchový olej pre suchú a 
podráždenú pokožku

ArmoLIPID PLUS 30tbl 
- výživový doplnok obsahujúci suchý 
extrakt dráča indického (Berberis 
arista), červenú fermentovanú ryžu, 
polikonazol, kyselinu 
listovú (folát), 
koenzým Q10 
a astaxantín

10,93€
15,62€

ARTERIN 120tbl 
- výživový doplnok z 
červenej 
fermentovanej ryže, 
pre normálnu 
hladinu cholesterolu

26,51€ 6,60€

7,33€

11,15€
17,10€

Bepanthen Baby 30g
- jemná každodenná starostlivosť a ochrana 
pred začervenaním zadočka

1,66€

5,53€

5,04€
10,07€

TANTUMGRIP 
600mg/10mg 
prášok na 
perorálny roztok
s pomarančovou 
príchuťou 10 
vreciek
- na úľavu od príznakov 
prechladnutia a chrípky 
vrátane úľavy od bolesti 
hlavy, uvoľnenia 
upchatého nosa a zníženia 
teplo, určený dospelým a 
deťom starším ako 12 rokov

3,52€
7,03€

Pre detičky do blata aj 
do vodičky

21,42€
23,80€

PREVENTAN QUATTRO 24tbl s citrónovou 
alebo eukalyptovo-mätovou príchuťou 
-  výživový doplnok, pre normálnu funkciu imuni, ProteQuine, 
laktoferín, silice a vitamín C

4,06€

8,12€
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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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  15.10.
Lehota p. Vtáčnikom  30.9. a 15.10.
Lazany: 15.10.
Kľačno, pri cintoríne: 15.10.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Zdravotné zariadenie 
Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

ponúka vyšetrenie na počítačovom 
tomografe CT Toshiba Aquilion.

Zmluvný partner: UNION zdr. poisťovňa, a.s., Poisťovňa Dôvera
                                a VŠZP v zmysle cenníka pre samoplatcov.

Objednávanie: e-mail: info@sonomamo.sk, tel.: +421 907 888 486
                           osobne: Recepcia, Hviezdoslavova 3, Prievidza 

Michal Tatár

S láskou spomíname na nedožité 

85. narodeniny, ktorých by sa dňa 

1. októbra dožil náš milovaný 

manžel, otec, dedo a pradedo

z Opatoviec nad Nitrou. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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SLUŽBY
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
 1
2
1 
0
5
13

13
 12

1 0
54

1

Ceny emisných povoleniek rastú. Stabilitu ceny tepla 
pre Prievidžanov môže priniesť až vlastný zdroj

Ceny emisných povoleniek 60 € za tonu CO2 
lámu rekordy a dosahujú svoje historické ma-
ximum. Rastú aj ceny elektriny a plynu. Len 
cena elektriny vzrástla z 50 eur na 100 eur/
MWh za posledný rok. To všetko v prípade ďal-
šieho rastu môže mať dopad aj na zvýšenie 
ceny tepla pre obyvateľov Prievidze v budú-
com roku. Spoločnosť PTH a.s., ktorá je distri-
bútorom tepla v Prievidzi ale aj v Novákoch a 
Zemianskych Kostoľanoch, môže priniesť sta-
bilitu a zmiernenie cenových výkyvov tepla 
vybudovaním vlastného zdroja.

Spoločnosť PTH a.s. sa pripravuje na možné 
zvýšenie cien tepla pre odberateľov v budúcom 
roku. Momentálne sú spracovávané kalkulácie 
ceny tepla pre odberateľov, ktoré musia počítať 
s rekordne rastúcimi cenami za emisné povolen-
ky ako aj s rastúcimi cenami energií. Napríklad 
vyššie ceny emisných povoleniek už spôsobili 
nárast ceny od 1. júla 2021 a to až o 17 %. Budú-
ce zvyšovanie ceny tepla bude závisieť od ďal-
šieho vývoja. Vyšším výdavkom na energie sa 
zrejme nevyhne žiadna slovenská domácnosť. 

Vlastný zdroj môže znamenať 
stabilitu v cene tepla
Spoločnosť PTH a.s., pripravuje výstavbu vlast-
ného zdroja tepla pre Prievidzu, ktorého značná 

časť bude situovaná v areáli bane Cigeľ. Zaháje-
nie výstavby nového zdroja tepla je naplánova-
né na začiatok roka 2022 a s jeho dokončením 
sa počíta v auguste 2023. Zdroj má byť posta-
vený na využití obnoviteľných zdrojov energie 
a zemného plynu, počíta aj s kombinovanou 
výrobou elektriny a tepla. Zvolená skladba 
zdrojov bude znamenať významný vplyv na 
stabilitu ceny tepla. Po roku 2023 nebude mu-

sieť spoločnosť PTH nakupovať vyrobené teplo 
od inej spoločnosti, ale bude súčasne výrobcom 
aj jeho distribútorom. Vlastná výroba tepla pri-
nesie väčšiu autonómiu a nezávislosť od tretích 
strán. Vďaka tomu je možné predpokladať, že 
obyvatelia Prievidze po vybudovaní nového 
zdroja už nebudú pociťovať rekordne rastúce 
ceny tepla, ktoré pri súčasnom spôsobe výroby 
závisia najmä od ceny emisných povoleniek. 

Vývoj ceny emisných povoleniek
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ 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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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 11. 10 .

319
-33%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

1

20 kusov

(1 kus = 0,09)

299

Supercena
1 kg balenie

• z pliecka

239

-44%
cena za 1 kg

• rôzne druhy

139

Supercena

(1 kg = 2,78)

500 g

139

-30%

(1 kg = 3,97)

350 g

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g
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099

-50%
1 kg balenie

• tablety do umývačky r�adu
1599

-60%

(1 kus = 0,13)

125 kusov

299

42 balíkov

•  4-vrstvové

111

-34%

(1 kg = 3,70)

300 g

0

-42%

(100 g = 0,49)

140 g

• údené/neúdené

089

-25%
100 g

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,28)

90 g

• odroda Golden 
Delicious

0

-48%
cena za 1 kg

• var�ý typ A - šalátové

199
-41%

(1 kg = 0,80)

2,5 kg balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

7
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Ubytovanie ZDARMA
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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

mechanika – montážnika 
na stavbách vŕtania, pretláčania, 

ktoré sú väčšinou od Bojníc do 100 km

POŽADUJEME:
- učňovské alebo stredoškolské vzdelanie "MECHANIK STROJOV 
  A ZARIADENÍ" alebo strojárskeho, (baníckeho, stavebného) zamerania
- VP sk. B (C,E vítané)

vítané:
- prax s hydraulickými strojmi, zváračský preukaz, práca na montážach 

bydlisko: Prievidza, Bojnice a Horná Nitra 

PONÚKAME:
- zaujímavú prácu s náležitým finančným ohodnotením,
- 13. plat,
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia a iné benefity  

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá

Tel.: 0915 475 380, email: hydrotunel@hydrotunel.sk
www.hydrotunel.sk 13
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj 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 
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.

3
3
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0
8
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Regenerácia či úľava pred svrbením, 
pokožke prichádza na pomoc CBD

Ich podiel na trhu s kozmetikou má 
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v 
rôznych formách, od krémov, sprejov, 
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či 
mejkap. Kozmetické prípravky s obsa-
hom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť 
ľuďom so sklonom k suchej či zapare-
nej pokožke, akné a ekzémom.  

V predošlých článkoch sme písali o 
CBD získavanom z konopy siatej ako 
efektívnom výživovom doplnku. Koz-
metický priemysel má však oproti ostat-
ným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá 
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná 
legalizácia je stále v procese. Kozmetika 
má však najmenej obmedzení, pretože 
sa jej produkty nemusia konzumovať.

Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmeti-
ka pred niekoľkými rokmi začala tešiť 
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr 
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z naj-
úspešnejších je napríklad česká značka 
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD 
je však stále novým trendom a derma-
tologické účinky tejto látky vedci stále 
skúmajú.

Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

Najlepšie preskúmanými účinkami 
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo 

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V 
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti 
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty, 
bunky v mazových žľazách, ktoré sa po-
dieľajú na produkcii mastných sekrétov. 
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimu-
lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa 
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti, 
zápalu pokožky alebo akné.

 
Pri nanesení prípravku s CBD na po-

kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu 
a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia 

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to 
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre 
The Journal of Clinical Investigation z 
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD 
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocy-
ty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba 
mazu.

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas 
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z 
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch 
mesiacov si dvakrát denne dvadsať 
účastníkov nanášalo masť s obsahom 
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a 
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

CBD tiež môže zmierniť svrbenie po-
kožky, pretože kanabinoidy pôsobia na 
nervové signály, ktoré po prenesení do 
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa 
štúdie pre platformu Acta Dermatove-
nerologica Croatica CBD úplne zastavilo 
svrbenie pokožky 81 percent pacientom 
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ 
však kvôli nedostatku informácií a vý-
skumu v tejto oblasti nie je odporúčané 
používať CBD ako jediný prostriedok na 
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnu-
tie efektívneho účinku ho preto mnohé 
kozmetické značky kombinujú s ďalšími 
účinnými látkami ako kyselina hyaluró-
nová či s rastlinnými ceramidmi.

             » red.

Foto: Canva.com
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Odbor územného plánova-
nia, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 

Referent pre dopravu.
Požadované kvalifikačné predpoklady a  iné kritéria a  požia-
davky v súvislosti s obsadzovaným miestom:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore staviteľstvo  alebo do-
prava 
• prax minimálne 2 roky
• znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona  č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), znalosť 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov, znalosť vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet)
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť 
• osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto
Zoznam požadovaných  dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní

• profesijný životopis
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre po-
treby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a publi-
kovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania v lehote 
24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovej stránke mesta Prievidza

Informácie pre uchádzača:
Predmetom činnosti bude rozhodovanie v  povoľovacom konaní 
v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta Prie-
vidza a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve.
Základná zložka mzdy: 932,50 € - 1 107,00 €. Žiadosť spolu s  poža-
dovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Referent pre 
dopravu – neotvárať“ je potrebné doručiť v  termíne najneskôr do 
22.10.2021 na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 
14, 971 01 Prievidza. Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v 
Prievidzi. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a  iné 
kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 
dní pred jeho začatím. Nástup do zamestnania od 1.12.2021, prípadne 
dohodou.

Voľné pracovné miesta

Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 10 pracov-
ných miest pre „iný odborný personál“ Kontaktného centra Prievidza, 
v nasledujúcich oblastiach špecializácie.

Pracovné miesta, v počte 10 sa budú obsadzovať výberovým kona-
ním z nasledujúcich oblastí:  vzdelávanie, sociálna oblasť, financie, 
zdravý životný štýl, kultúra, banícke prostredie, kariérne poradenstvo, 
motivácia, koučing.
Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon odborných pracovných čin-
nosti zamestnancov podporného tímu - Kontaktného centra Prievidza 
(KC), počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne hor-
ná Nitra“, s miestom výkonu práce v meste Prievidza. 

Pracovné miesta budú obsadzované: výberovým konaním.
Náplň práce, informácie o pracovných  miestach: 
• spracovanie a prezentácia vzťažných odborných podkladov, súvisia-
cich s aktivitami a činnosťou zriadených a oslovených štátnych a orga-
nizácií tretieho sektora, využívaných na pripravovaných programových 
aktivitách KC,
• spolupráca s  členmi podporného tímu KC Prievidza pri príprave 
a uskutočňovaní vlastných programových aktivít,
• pomoc pri tvorbe a realizácii individuálnych a skupinových aktivít, 
tréningových a rozvojových programov, podujatí komunitného a pre-
ventívno-osvetového charakteru organizovaných KC, ich špecifikácia 
pre cieľovú skupinu - dotknutých zamestnancov uhoľného priemyslu,  
v jednej alebo viacerých z definovaných oblastí,
• príprava a realizácia priestorového, technického, logistického a funk-
cionalistického zabezpečenia, súvisiaceho s realizovaným skupinovým 
podujatím KC Prievidza,  
• účasť na podujatiach a poradách zamestnancov podporného tímu KC 
Prievidza.  
Kvalifikačné predpoklady: 
minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie,  
prax a pracovné skúsenosti v predmetnej oblasti minimálne 1 rok. 
Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, empatia, samostatnosť a 
flexibilita v práci, pozitívny prístup k práci, komunikatívnosť, kreativi-
ta, schopnosť pracovať v tíme.

Výberové kritériá:  
• znalosť zámeru národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra“,   
• vlastné predstavy o napĺňaní cieľov projektu prostredníctvom účasti 
v podpornom tíme KC
• Prievidza, o tvorbe vhodných aktivít pre cieľovú skupinu zamestnan-
cov HBP, a.s. (vrátane postupov na ich dosiahnutie), 
• znalosť problematiky v danej oblasti,   
• dosiahnuté pracovné výsledky a skúsenosti,    
• odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúcich za-
mestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.   
Druh pracovného pomeru:  práca na dohody o prácach mimo pra-
covného pomeru, na dobu určitú, v rozsahu max. 880 hodín za projekt 
(s predpokladom do 30.11.2023). 
Predpokladaný termín nástupu: november 2021. 
Mzdové ohodnotenie: odmena 10,00 €/ 1 hod.
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o účasť na VK s uvedením oblasti špecializácie
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list, 
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• doklad preukazujúci minimálne 1 rok odbornú prax v dotknutej ob-
lasti spolu s kontaktmi, kde je možné údaje overiť,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
čestné vyhlásenie  
• pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o ukon-
čenom vzdelaní a životopise.
 Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad,  Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, v za-
lepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie,  Kontaktné 
centrum Prievidza - iný odborný personál. Neotvárať !“.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom kona-
ní je 15.10.2021 do 12:00 hod. Dátum, miesto a hodinu výberového ko-
nania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, 
ktorí splnia požadované kvalifikačné kritériá. 

A. Referent pre dopravu:

B. Iný odborný personál Kontaktného centra Prievidza mesto Prievidza:
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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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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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