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PRIEVIDZSKO

Č. 43 / 29. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

PRÍĎTE SI K NÁM VYSKÚŠAŤ 
NOVÝ YARIS CROSS
TOYOTA PRIEVIDZA predaj - servis

Letisková 2C          0905 509 925 toyotaprievidza.sk

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PRIJMEME VODIČA
0948 008 826 13
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0944 366 615
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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 
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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) T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» 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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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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Košovská 11B, Prievidza

13
 1
2
1 
0
0
0
6

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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Agresivita v každom z nás  
Žijeme v dobe, v ktorej sa nám môže 

zdať, že stále častejšie pozorujeme u ľudí 
agresívne prejavy. Zásahy polície, bitky 
na uliciach, v krčmách, na štadiónoch, 
protesty, demonštrácie, domáce násilie, 
hádky a vulgarizmy na sociálnych sie-
ťach. Uvedené príklady sú viditeľné voľ-

ným okom a každý ich dokáže veľmi rýchlo a správne identifikovať ako ag-
resívne. Nie každý si uvedomuje, že agresivita je súčasťou každého z nás 
a každý ju prejavuje určitým spôsobom a intenzitou. Agresivita totiž do-
tvára naše charaktery a významným spôsobom ovplyvňuje individuálny 
vývin jedinca, fungovanie medziľudských vzťahov i spoločnosti ako takej. 
Okrem iného je pre pochopenie tejto problematiky dôležité vnímať rozdiel 
medzi pojmami „agresia“ a „agresivita“. „Agresivita“ je súčasť každého 
osobnostného konštruktu, ktorá má biologický resp. genetický a evolučný 
pôvod. Je teda prirodzenou súčasťou nás. „Agresia“ je už samotný prejav 
v správaní, ktorého charakteristika vyplýva z názvu. Vyššie sme spome-
nuli niektoré, ktoré sú absolútne jednoznačné a považujem za dôležité, 
aby problematika agresie a agresivity dostala viac miesta v aktuálnom 
diskurze, pretože sa diplomaticky obchádza a veľa priestoru v médiách 
a diskusiách dostávajú len následky agresie. Domnievam sa, že keby ne-
absentovala osveta tohto druhu, dokázal by aj samotný jedinec odhaliť 
svoje vlastné spôsoby, ktoré by spoľahlivo a účinne eliminovali prirodzenú 
agresivitu spoločensky žiadúcim spôsobom, ako je napríklad šport, medi-
tácia, relaxácia, preventívne poradenstvo či odborné konzultácie.   

  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.

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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V PRIEVIDZI, T: 0905 316 182 
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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

Náš život je časovo obmedzený. Skla-
dá sa z hodín, dní, týždňov, mesiacov 
a rokov. Tomáš Baťa rozdeľoval deň 
na tri časti - 8 hodín na prácu, 8 hodín 
na rozvoj a život a 8 hodín na spánok. 

Čas, ktorý máme, plynie. Nedá sa 
skrátiť, zastaviť ani uložiť. Čas nášho 
života môžeme rozdeliť na dobrý a zlý. 
V tom dobrom vytvárame hodnotu pre 
seba alebo pre druhých. V tom zlom 
žiadnu hodnotu nevytvárame alebo ško-
díme. Dobrý čas je napríklad užitočná 
práca, cvičenie, štúdium, oddych alebo 
modlitba. Zlým časom sú činnosti, ktoré 
neprospievajú nám ani druhým - naprí-
klad ohováranie, hádky, intrigy a vzá-
jomné boje. Dobrý čas nás posilňuje a 
rozvíja. Zlý čas nás ničí. 

Vysoko postavený politik nedávno 
spomínal, ako ho ničia rôzne spory. On 
by chcel rozvíjať krajinu, ale jeho spojen-
ci sa hádajú a oberajú ho o čas a energiu. 
Majiteľ úspešnej firmy hovoril, že venuje 
niekedy viac času rôznym „idiotom,“ 
namiesto správnych ľudí, s ktorými by 
dokázal dosahovať plánované ciele. Je 
okolo nás veľa ľudí, ktorí iba nadávajú, 
všetko vidia negatívne a neustále sa na 
niečo sťažujú. Sami nič neurobia, kom-
plikujú veci a zdržujú, berú druhým 

energiu a narúšajú dobré vzťahy. Oberajú 
nás o dobrý čas. K lepšej budúcnosti sa 
neprehádame. Musíme sa sústrediť na 
cieľ a tvrdo pracovať. Nedávno mi ka-
marát povedal, že vzhľadom na môj vek 
a vzdelanie, obdivuje môj neustály op-
timizmus a vieru, že bude lepšie. Bude! 
Len si musíme dopriať viac dobrého času. 

Keď končíme naše diskusie a mod-
litby na stretnutiach kresťanských pod-
nikateľov, organizátor Ľubko Klieštik, sa 
usmeje a povie: „Priatelia, ďakujem vám 
za dobrý čas, ktorý sme spolu prežili.“ 
Naučme sa odpájať od médií, ktoré ciele-
ne ovplyvňujú naše emócie. U mladých 
narastajú mentálne choroby. Počet ľudí, 
ktorí trpia osamelosťou sa v posledných 
5 rokoch v Európe zvýšil z 13 na 25 per-
cent. Na svete je viac dobrých správ, ako 
zlých, ale náš mozog reaguje citlivejšie 
na tie negatívne. A 
tak nás nimi médiá 
kŕmia. Dobrou sprá-
vou je, že sa dajú 
vypnúť. Záleží len na 
nás, či dáme prednosť 
dobrému alebo zlé-
mu času v na-
šom živote.

Dobrý a zlý čas

» Ján Košturiak

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti
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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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Na obklady 
a dlažbu vo vašej 
novej kúpeľni.

Stavebniny N.B.D.
Košovská cesta 23

www.nbd.sk

Systémové 
riešenia
Ceresit
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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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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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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

13
 1
2
1 
0
15
2
 

13
 1
2
1 
0
57
3

0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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 Babetu, Simson, Pio-
nier, Stelu aj nepojazdné, T: 
0949 505 827
» 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

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 57ročný hľadám priateľku, T: 
0918 318 584
» Sympatická 55r. 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 me-
dzera 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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
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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

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

6,996,99
139139
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Nechcem, aby sme počúvali nedá sa! Keď súčasná primátorka a jej poslanci bez váhania 
odhlasovali súťaž na odpredaj polikliniky, bol som úprimne nahnevaný. Nie z ich rozhod-
nutia, ale z toho, ako sa správame k budúcnosti mesta a aké ťažké by bolo takýto majetok 
raz znova získať. V moderných mestách sa rozpredajom snažia vyhnúť. Keď získajú maje-
tok, vyhlásia architektonickú súťaž, hľadajú zdroje a zrealizujú zmenu. U nás presný opak!

Oslovil som preto šikovného chalana Roba, s ktorým spolupracujem na viacerých projek-
toch a pripravili sme takýto návrh. Poliklinika by bola skvelá pre účely bytového domu - 
mestské nájomné byty pre mladé rodiny. Priestor vhodne oživuje zelená stena a zachované 
sú aj sgrafitá, ktoré sú pre sídlisko Píly doslova identita. Budovu bývalého RTG sme navrhli 
ako parkovací dom, vďaka čomu by sa vyriešila problémo-
vá otázka parkovania pre nový bytový dom. Okolie dopĺňa 
detské ihrisko a ihrisko na workout. 

Čo poviete? Už nechcem počúvať slovo nedá sa. Už ne-
chcem sledovať, ako si prejedáme budúcnosť lacným od-
prejdom majetku namiesto riešení pre nás všetkých. Stačí 
chcieť. A my v Lepšej Prievidzi chceme. ��  

Napíšte mi na email - gigac@lepsiapd.sk alebo na Facebo-
oku, čo si o návrhu myslíte. Braňo. ��         

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

RIEŠENIA - NIE ODPREDAJ POLIKLINIKY!

www.lepsiapd.sk
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PALIVOVÉ DREVO 
TVRDÉ, MÄKKÉ - ŠTIEPANÉ
ukladané/sypané

Nitrianske Pravno    T: 0944 664 496

DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

Máme otvorené 

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,

So od 9:00 - 13:00 hod.

tel. číslo +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,59€5,49€

128€
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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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pán Jaroslav Bílek. 

Dňa 4. novembra 2021 uplynie 

25 smutných rokov, 

čo nás náhle opustil 

 Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.  

S láskou spomína manželka a syn. 
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Daniela Humajová

Dňa 6.10.2021 by sa dožila 70 rokov 

naša milovaná mamina

z Nedožier-Brezian 

a zároveň sme si pripomenuli dňa 22.9.2021 7. smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustila. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

Deti s rodinami. 
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Pavel Ivan

„Už uplynul rok, zostalo po tebe ticho, nepočujem tvoj 
hlas, ani smiech, ani tvoje kroky pri nás. Len kyticu 

kvetov a horiace sviečky na hrob ti môžem dať 
a vo svojom srdci si ťa navždy zachovať. Spi sladko svoj 

večný sen. V spomienkach sme pri tebe každý deň.“ 

Dňa 28.10.2021 sme si pripomenuli 

prvé výročie, čo nás opustil náš milovaný 

manžel a otec 

z Jalovca. 

„Kto žije v srdciach, nezomiera.“ Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka a syn. 
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„Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí vás radi mali.“

Dňa 26. októbra 2021 sme si pripomenuli

 smutné 12. výročie odkedy nás navždy opustil

 

 S láskou spomína mama a manželka, brat a syn s rodinou. 

Minich Ján st.

Minich Ján ml.

a 5. novembra 2021 uplynú 4 roky, 

čo nás navždy opustil

pani Anna Zrubcová, rod. Tadialová. 

„Zostala som len vánkom, ktorý vás bude hladiť, 
aby ste na mňa nezabudli...“ 

Dňa 26. októbra 2021 uplynul 1. smutný rok, 

kedy nás navždy opustila vo veku 81 rokov 

naša mama, stará a prastará mama

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

Smútiaca rodina. 
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0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

Boli by ste radi, ak by vám niekto po-
mohol na vašej ceste do neba? Je tu 
obdobie, kedy máme opäť raz – tak, 
ako každý rok – príležitosť zamyslieť 
sa aj nad takouto hlbšou a „transcen-
dentálnejšou“ témou.

Spomíname na svojich zosnulých 
blízkych, navštevujeme cintoríny, za-
paľujeme sviečky, zalovíme v  pamäti: 
Odpočinutie večné daj im, Pane, a... 
A popri tom všetkom sa nám problema-
tika smrti, smrteľnosti, či posmrtného 
života dostáva pod kožu oveľa hlbšie 
ako inokedy.

Čo sa s  dušou vlastne deje, keď 
zomrieme? Katolícka viera nám hovorí, 
že podľa stavu, v akom sa po smrti na-
chádza, môže byť duša od Boha naveky 
odlúčená (peklo), môže byť taká pripra-
vená na Božiu blízkosť, že ihneď dosiah-
ne večné šťastie v  nebi, alebo sa ešte 
potrebuje očistiť – a tak putuje na miesto 
známe ako očistec.

Nenechajme sa však oklamať pred-
stavou očistca ako hrôzostrašného, až 
desivého miesta, plného zúfalstva. Duše 
v tomto stave vedia, že sa skôr či neskôr 
dostanú do neba. No vedia aj, že aby do-
kázali obsiahnuť plnosť Lásky, ktorá ich 
v nebi čaká, sa ešte musia učiť viac mi-
lovať – a preto utrpenie, ktoré ich očis-
ťuje a otvára láske, znášajú dobrovoľne, 
trpezlivo a  s  odovzdanosťou do Božej 
dobroty a milosrdenstva.

Očistec teda možno nie je taký hro-

zivý a temný, ako si mnohí z nás pred-
stavujú – zároveň je však skutočne ne-
ľahkým stavom bolesti a utrpenia duše 
na jej ceste do neba. A to nás vracia späť 
k našej úvodnej otázke.

Ako týmto dušiam možno pomôcť? 
„Cirkev už od prvotných čias uctievala 
pamiatku zosnulých a obetovala za nich 
prosby (suffragia), najmä eucharistic-
kú obetu, aby boli očistení a mohli do-
siahnuť oblažujúce videnie Boha.“ (KKC 
1032) Modlitba, obeta svätej omše, a tiež 
almužna či kajúcne skutky môžu očis-
ťujúcim sa dušiam významne uľaviť od 
utrpenia a poskytnúť im útechu.

Nehľadajme preto výhovorky a  pri-
hovorme sa v modlitbe za svojich zosnu-
lých blízkych, ale aj za neznáme duše. 
Posnažme sa pre ne v období od 1. do 8. 
novembra získať osobitné odpustky, daj-
me za ne odslúžiť svätú omšu. Pomôžme 
im na ceste do neba.

A pamätajme aj na to, že to nie sú len 
oni, ktoré prijímajú našu pomoc. Svätý 
Ján Mária Vianney hovorí: „Keby sme 
vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše 
v  očistci prihovárajú u  Božieho Srdca 
a aké milosti môžeme získať ich prího-
vormi, nezabúdali by sme tak na ne.“

O  slávenie svätých omší za vašich 
zosnulých blízkych môžete požiadať 
aj prostredníctvom pápežskej nadácie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej 
stránke: www.omsovymilodar.sk.

Na ceste do neba

» Zdroj: ACN
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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 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019



PD21-43 strana- 8

NAŠA BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY, SPOMÍNAME Najčítanejšie regionálne noviny
8

5
2
-0
1
8
4

U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 2. 11.

047

Supercena

1 l

Mlieko
� trvanlivé, 

polotučné 

Pomaranče

Bravčové karé
� bez kosti, v celku

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49
Vegan 
Hotové jedlo   
� rôzne druhy

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g145 g

0.44

Kyslá smotana 
� 16 % tuku

062

400 g

(1 kg = 1,55)

Herbert sirup  
� rôzne druhy 

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

Mleté mäso mix
� hovädzie a bravčové

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.69

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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Kofola 
originál 

Nescafé Classic  
� rôzne druhy 

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l2 l

1.25*

Tuniak  
� rôzne druhy

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tavený syr
� v črievku 

079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

Monte
� rôzne druhy

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g150 g

0.99*

Knedličky s náplňou  
� rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g500 g

1.69**

Konzerva pre psy
� rôzne druhy 

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g1 250 g

0.89

Kávové kapsuly
� rôzne druhy

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g96/112/194,4/200 g

3.49

339

-43%

(100 g = 1,70)

200 g200 g

5.99**

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od utorka

2. novembra

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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6% CBD olej

3% CBD olej 28
,80
EUR

34
,80
EUR

Na našej stránke nájdete presný
výpočet dávkovania podľa

váhy zvieraťa.

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

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.
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3
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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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 (nie je podmienkou)

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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Mesto Bojnice, v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 

Vedúci/a Oddelenia regionálneho rozvoja 
a životného prostredia  

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 
 972 01 Bojnice. 

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti s 
obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete 

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk 

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2021   

Platové podmienky:  Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
  neskorších predpisov. 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (doklady musia 
byť originály alebo úradne osvedčené) je potrebné doručiť elektronickou poštou pod-
písanou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v zalepenej obálke označenej 
heslom: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE – Vedúci/a Oddelenia regionálneho rozvoja 
a životného prostredia“ v lehote do 5.11.2021 do 14,00 hod. na adresu: Mesto Bojnice, 
Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice. 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, 
nie dátum podania na pošte. 

Občianske preukazy by mohli po 
novom obsahovať odtlačky prstov 
a podobu tváre vo forme biometric-
kých údajov. Zapisovať by sa mali 
do elektronického čipu. Nasníma-
nie odtlačkov prstov by malo byť 
povinné pre osoby od 12 rokov. 

Vyplýva to z návrhu novely záko-
na o občianskych preukazoch, ktorú 
Ministerstvo vnútra  SR predložilo do 
medzirezortného pripomienkového 
konania.

„Vzhľadom na povinnosť podrobiť 
sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri 
podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa 
možnosť podať žiadosť o vydanie ob-
čianskeho preukazu prostredníctvom 
portálu ministerstva vnútra,“ uviedol 
predkladateľ.

Zároveň by sa mohol zaviesť kód 
na odblokovanie. Slúžiť má na odblo-
kovanie zablokovaného bezpečnost-
ného osobného kódu a tým aj možnosti 
elektronickej komunikácie občana.

Rezort chce zároveň upraviť zá-
kon o správnych poplatkoch. Definuje 
v ňom, kto je oslobodený od poplat-
kov spojených s držbou občianskeho 
preukazu. „Dôvodom zmien v zákone 
o cestovných dokladoch je potreba 
úpravy niektorých ustanovení tak, aby 
boli jednoznačné a aby reagovali na 
potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní 

cestovných dokladov,“ dodal predkla-
dateľ.

Návrhom zákona rezort reaguje na 
európske nariadenia o posilnení zabez-
pečenia preukazov totožnosti občanov 
Európskej únie a dokladov o pobyte 
vydávaných občanom Únie a ich ro-
dinným príslušníkom. Zohľadňuje aj 
požiadavky vyplývajúce z aplikačnej 
praxe a spoločenský vývoj.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 
1. mája 2022.

Informácie o platnosti doteraz vy-
daných preukazov totožnosti redakcia 
nemá k dispozícii, predpokladáme 
však, že bude určitá prechodná doba, 
počas ktorej budú platiť aj staršie, aj 
najnovšia verzia občianskeho preuka-
zu. A stojí tiež za zváženie, ak už sa ide 
vyrábať doklad o totožnosti s čipom, či 
by nebolo možné naň v budúcnosti na-
hrať aj vodičské oprávnenie.

Nové občianske preukazy 
aj s odtlačkami prstov

» red

www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 

V TEJTO LOKALITE.
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Kontakt:

0902 433 554

Stavebná firma ponúka 
celoročnú spoluprácu
na stavbách v Nitre

pre 2-3 člennú samostatnú partiu.

Potrebné vlastné auto a chuť 
pracovať. Poprosim len
seriózny zaujem.
Plat od 8€/hod v čistom
+ možnost prispevku na
ubytovanie.
Všetko dohodou. 

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Počas celého novembra budú mať obyvatelia mesta mož-
nosť hlasovať za projekty z participatívneho rozpočtu. V 
týchto dňoch bola realizovaná distribúcia hlasovacích 
lístkov priamo do domácností obyvateľov. 

Mesto zabezpečilo distribúciu jedného hlasovacieho lístka do 
každej domácnosti. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ďalší hla-
sujúci si môžu hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky z interne-
tovej stránky mesta Prievidza. Hlasovanie o projektoch sa bude 
realizovať od 1. do 30. novembra 2021.
V rámci jedného hlasovacieho lístka môžu hlasujúci vybrať 3 až 
5 projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé, a žiadajú 
o ich financovanie z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 
2022. Vyplnený hlasovací lístok budú môcť obyvatelia odovzdať 
na jednom z uvedených zberných miest, kde sa budú nachádzať 
hlasovacie urny, alebo odoslať poštou na Mestský úrad v Prie-
vidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne zaslať na-
skenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk 

Otváracie hodiny zberných miest 
pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – 
piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, 
pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F. Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

O projektoch
Projekty, ktoré v hlasovaní vyberie verejnosť budú podporené 
sumou 5 tisíc eur z mestského rozpočtu. V tomto ročníku sa 
o hlasy verejnosti budú uchádzať projekty z rôznych oblastí. 
O podporu sa nachádza napríklad podpora paliatívnej sta-
rostlivosti, zlepšenie podmienok najmenších basketbalistov, 
či oprava kaplnky v Hradci. O peniaze z rozpočtu mesta sa 
uchádzajú aj projekty ako špičková výchova a tréning psov, 
tanečné kurzy pre zdravotne znevýhodnené deti a niekoľko 
environmentálne zameraných projektov. Podrobný opis pro-
jektov je k dispozícii na internetovej stránke mesta Prievidza.

Hlasujte za projekty participatívneho rozpočtu 2021/2022
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 

PROTILÁTKOVÉ TESTY
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT

PROTILÁTK

KVALITNÉ 

RÚŠKA 

A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 

VZOROV 

PRE DETI 

AJ 

DOSPELÝCH 

miesto: 

���������������������
plat:��������������
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Tel: 0919 496 49
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


