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PRIEVIDZSKO

Č. 1 / 7. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875 13
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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

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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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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DÁM DO PRENÁJMU 
časť rodinného domu 

v Bojniciach, samostatný 
vstup, aj s parkovaním. 

Viac info na 0905 402 314
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
13
 1
2
2
 0
0
19

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

RAK nové 
modely 

detských 
papučiek

EUCERIN ANTI-PIGMENT 
nočný krém 50ml  
-  používa sa pri 
hyperpigmentácii pleti 
(tmavo zafarbené 
plochy, či starecké 
škvrny v dôsledku 
slnečného žiarenia, 
hormonálnych 
vplyvov a starnutia).

TERÉZIA MAGNESIUM + VITAMIN B6 
a MEDOVKA 1x30ks 
- výživový doplnok obsahuje kombináciu horčíka 
z prírodného 
zdroja s vysokou 
vstrebateľnosťou 
a vitamínu B6 
s medovkou pre 
osoby vystavené 
zvýšenej záťaži.

CELASKON 250mg 30tbl
- liek obsahuje kyselinu askorbovú (vitamín C).

DICLOBENE 140mg 
10 liečivých náplastí 
- používa sa na lokálnu 
krátkodobú liečbu bolesti 
spojenej s akútnym presilením, 
vyvrtnutím alebo podliatín na 
rukách a nohách v dôsledku 
zranení, napríklad športových 
úrazov. 

BIODERMA ABC DERM 
obrúsky 1x60ks
- čistiace obrúsky sú určené na odstránenie 
nečistôt pokožky u bábätiek najmä pri 
prebaľovaní. S obsahom 
micelárnej vody. 
Hypoalergénne 
a bez alkoholu.

AVENE DERMABSOLU 
nočný krém 40ml 
- balzam na noc, pre všetky �py citlivej pleti. 
Napomáha proti viditeľným známkam 
starnutia pleti (určený vek pre 55+). Aktívne 
látky: termálna voda Avene, vanilkové 
polyfenoly, sytenol, glykoleol pomáhajú 
vyživovať pleť

29,95€
39,95€

2,73€
5,45€

14,43€
28,86€2,04€

4,07€

13,06€

16,33€

1,47€
1,84€

HYALGEL COLLAGEN 
MAXX VIANOČNÉ 
BALENIE 2x500ml 
- výživový doplnok obsahuje 
kolagén II, hyaluronan sodný, 
chondroitín sulfát a vitamín C, 
starostlivosť o kĺby, tekutý 
prípravok s pomarančovou 
príchuťou 

18,07€

HYLAK FORTE 100ml + 30ml 
- komplexná starostlivosť o trávenie, vhodný 
aj pre deti od dvoch rokov, liek na vnútorné 
použitie

10,00€

14,30€
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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ 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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PREDÁM NEHNUTEĽNOSŤ 
vhodnú na podnikanie v obci 

Lehota pod Vtáčnikom.  

Viac info na 0905 402 314
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, 
T: 0949 371 361
» Kúpim starý traktor Zetor 
15, 25, 50, Škoda 30, T: 0940 
100 473
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklad, mopedy, babetu, 
T: 0940 100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám záhradu s chat-
kou v Handlovej, T: 0905 
313 616

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim nožík Sarajevo, T: 
0911 206 136

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 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 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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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:
• Náborový príspevok 500€ pri zotrvaní v pracovnom pomere jeden rok
• Nástupná tarifná mzda od 880€
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí
• Stravné lístky v hodnote 4,50€ (doplatky zo sociálneho fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy
• Po zastabilizovaní možnosť čerpania bezúročnej pôžičky 
     zo sociálneho fondu

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

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Václava Bevelagua.

Dňa 12.1.2022 

si pripomenieme 

10. výročie úmrtia 

môjho manžela

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

Manželka Mária, dcéra Katka s rodinou, rodičia a súrodenci s rodinami.  
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Emil Čík.

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ...“ 

Dňa 4.1.2022 sme si pripomenuli 

5. výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

svokor a starký

 

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 
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Peter Štefanec

Dňa 6.1.2022 sme si pripomenuli 

20 rokov od chvíle, kedy nás opustil 

náš milovaný otec, starý otec, svokor, 

brat a švagor

z Lazian.

 Ostáva navždy v našich srdciach a spomienkach. 
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Peter Struhár st.

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.“ 

Dňa 2.1.2022 sme si pripomenuli 

1. rok, čo nás navždy opustil manžel, 

otec a dedko

 Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk
inzerujte u nás
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,99€

PVC vinyl 
v roliach

5,99€

Kusové 
koberce

13,99€

Vodeodolná
laminátová podlaha

5,49€

Laminátová 
podlaha

DIEGO Prievidza 
otvorené pre všetkých v normálnom režime. 

Otváracie hodiny:  
pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod. v sobotu 9:00 - 13:00 hod.

Telefonický kontakt:  0919 288 832

Aj ako výdajné miesto internetového obchodu www.diego-slovakia.sk

Platba možná v hotovosti alebo kartou.

DOPRAVA MOŽNÁ AŽ KU VÁM DOMOV.
ĎAKUJEME ❤
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Ján Cmarko

13.1.2022 uplynie 1 rok, 

čo nás navždy opustil náš 

milovaný otec, starý a prastarý otec

z Prievidze.

 Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 

S láskou v srdci spomína celá rodina.
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pán Dušan Leitman

„Odišiel si, ale v našich srdciach ostaneš ...“ 

Dňa 20.12.2021 uplynul 

1. smutný rok,

čo nás opustil náš manžel, 

otec a starký

z Poluvsia. 

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

Manželka a synovia s rodinami.
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10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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Bravčové 
párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)
Schwarzwaldská 
šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

Gazdovské 
oškvarky   
� bravčové, mleté

099

250 g

(1 kg = 3,96)

Smotanová nátierka
� rôzne druhy

U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 10. 1.
Vajcia 
“M”

199
20 kusov

(1 kus = 0,10 )

Bravčová 
krkovička XXL
� bez kosti, v celku

299

-37%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Morčacie 
prsné rezne 4

49

-30%
cena za 1 kgcena za 1 kg

6.49
319

Supercena
1 kg balenie

Mleté bravčové mäso

339

920 g

(1 kg = 3,68)

Ponuka tovaru platí od 10. 1. do 16. 1. 2022 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 10. 1. do 16. 1. 2022 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.
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042

200 g

(100 g = 0,21)

Pochúťka
� smotanový dezert  
� rôzne druhy
� v ponuke aj Čokoládová 

Pochúťka, rôzne druhy 
200 g za 0,45 €

Acidko  
� rôzne druhy

079

-33%

(1 kg = 0,83)

950 g950 g

1.19**

219

250 g

(1 kg = 8,76)

Syrové nite  
� neúdené

Detská výživa   
� rôzne druhy

229

-29%

(1 kg = 2,01)

6 x 190 g = 1 140 g6 x 190 g = 1 140 g

3.25*

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l4 x 2 l = 8 l

4.99*

599

500 g

(1 kg = 11,98)

Pochúťkové 
mandle

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Balkánsky 
syr 

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

Med kvetový

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 10. 1. do 16. 1. 2022 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 pondelka
10. januára

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 28. 12. 2021.
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

20.1.2022  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 - 20.1.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
20.1.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 20.1.2022

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 

Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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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
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Milí Prievidžania, dovoľte mi, aby som vám na úvod poprial 
všetko dobré v Novom roku. Hlavne pevne zdravie, dobrých 
ľudí vždy po boku, nech je každý nový deň naplnený láskou a 
porozumením.

Koniec roka potešil viaceré rodiny. Aj v tomto roku mesto vy-
platilo finančný príspevok vo výške 150 eur náhradným rodinám 
a rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti. Mesto 
Prievidza už tradične poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazový 
finančný príspevok vybraným sociálne odkázaným rodinám s 
nezaopatrenými deťmi a náhradným rodinám s trvalým poby-
tom v meste Prievidza. V tomto roku mesto pomohlo 56 rodinám.

V závere roka technické služby vysadili nové stromové aleje 
vo viacerých lokalitách v meste Prievidza. Špeciálne sa teším 
výsadbe sakúr na sídlisku Píly, postupne sa budeme snažiť 
omladiť túto tradičnú stromovú výsadbu, ktorá k sídlisku ne-

odmysliteľne patrí.

Nový rok prináša so sebou aj nové výzvy, projekty a akcie. Ako 
bývalý športovec a člen komisie športu dúfam, že tento rok budú 
štátne opatrenia viac priať športovému svetu. Teším sa, že v 

mestskom rozpočte sme opäť vyčlenili stovky tisíc eur na pod-
poru športu, prostredníctvom financovania športovísk a podporu 
klubov. Podarilo sa nám oproti minulému roku navýšiť o 25 000 
EUR prostriedky, ktoré rozdeľuje komisia prostredníctvom dotácií. 

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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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. 
z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov 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. VK č. 1/2022 na 
miesto riaditeľa MŠ Ul. Gorkého 223/2,  Prievidza. 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I. alebo 
II. stupňa pre  učiteľa materskej školy podľa prílohy č. 1, vy-
hlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokla-
doch 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) záko-
na č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnan-
coch 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 organizač-
né predpoklady

Zoznam požadovaných  dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní  a absolvovanie prvej atestácie (§2 ods.1 vyhlášky č. 1/2020 
Z. z.)
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 vý-
konu funkcie riaditeľa
h) súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového ko-
nania 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 ad-
resu: 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.1/2022“.   
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je  
4.2. 2022, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, 
miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy 
pri MŠ.

Výberové konanie Riaditeľ/ka MŠ Ul. Gorkého 223/2,  Prievidza 

Záujem verejnosti o očkovanie neustále rastie, kapacita Vak-
cinačného strediska v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach je obmedzená a preto neustále hľadáme 
nové riešenie, ako sa dostávať čoraz bližšie k ľuďom. 

Počas mesiaca január bude pre záujemcov o očkovanie pripra-
vené mobilné očkovacie centrum, ktoré sa bude nachádzať v 
priestoroch bývalej Tatrabanky OC KORZO. Vstup do mobilné-
ho vakcinačného centra bude od predajne NAY.

Vakcinačný tím Nemocnice s poliklinikou Prie-
vidza so sídlom v Bojniciach bude, počas víkendu 
8.- 9.1.2022, v čase od 10.00 h do 19.00 h, podá-
vať záujemcom bez registrácie vakcínu Comirnaty 
od spoločností Pfizer/BioNTech. Očkovanie bude 
pokračovať aj počas pracovných dní v čase od 
16.00 h do 20.00 h.

Táto možnosť je  určená najmä pre záujemcov so 
zníženou dostupnosťou očkovania, ktorí sa nemô-
žu registrovať na vakcináciu online, alebo dlho ča-
kajú v vakcinačnej čakárni. Vakcinačná čakáreň je 
miesto, kde ste po registrácii zaradení do zoznamu 
čakateľov na termín. Termíny sa prideľujú priorit-
ne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni priorizujú 
(majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko 
závažnými chorobami.

Pre zrýchlenie procesu očkovania odporúčame priniesť si so 
sebou vyplnené tlačivo - písomný informovaný súhlas pacien-
ta, anamnestický dotazník, ale aj občiansky preukaz, preukaz 
poistenca a kartičku s prehľadom o užívaných liekoch. Potreb-
né dokumenty sú dostupné na internetovej stránke mesta Prie-
vidza. Vyplnením týchto tlačív bude očkovanie plynulejšie. 

V prípade, ak idete na 2. dávku alebo 3. dávku vakcíny, 
NEZABUDNITE si priniesť aj očkovací preukaz a doklad o 
zaočkovaní.

Očkovanie v Prievidzi
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


