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Týždenne do 41 340 domácností

PALIVOVÉ DREVO

ODVOZ A ODBER

MÄKKÉ 33€/prm
TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm

INZERCIA

ODSTAVČATÁ

0905 719 148

OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

13 122 0033

PEČENÉ PRASIATKA

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 30.3.2022

T: 0908 13 11 99

13 122 0038

DOPRAVA V CENE!

30.3.2022 o 16.00 h.

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 30.3.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.

30.3.2022

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

A - motocykle (AM, A1, A2, A)
5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

13 122 0039-2

13 122 0022

0948 468 858

13 122 0026

ODPADOV

OD 1.4.2022 VÁS RADI
PRIVÍTAME V NOVÝCH
PRIESTOROCH
NA MLIEKARENSKEJ ULICI
V PRIEVIDZI
Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk
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13 122 0024

13 122 0016

13 122 0017

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

REALITY, SLUŽBY

2

PRE DEDIČSKÉ KONANIA

Redakcia:

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

M. Mišíka 19/A, Prievidza

SLUŽBY
13 122 0002

www.stahovacia-sluzba.com

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Vojna na Ukrajine sa dotkne
aj nášho regiónu

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske
Kostoľany

Nebudem polemizovať o príčinách vojny. Vojna je vždy len vojna. Je
to zlo. Argumentáciu ľudí, ktorí ospravedlňujú vojnu pri hľadaní jej
príčin, považujem za obludný cynizmus.
My ako susedia krajiny, v ktorej vojna prebieha, sa musíme postaviť
čelom k realite, ktorá nás v najbližších dňoch môže stretnúť. I v našom regióne môžeme prispieť k zmierneniu jej dopadov. Ako? Pomôcť
ľuďom, ktorí sú obeťou vojny. Ide hlavne o bezbranné ženy a deti. Pomôžme im.
Mesto Prievidza pomáha:
Mesto vyčlenilo sumu 10 tisíc eur na humanitárnu pomoc a ponúka
ubytovacie kapacity pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou zo svojich domovov. V spolupráci s organizáciou Berkat a Galériou Jabloň sú organizované materiálne zbierky a zbierka finančných darov.

nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Ráztočno, Sebedražie, Tužina,
Veľká Čausa, Kľačno

Trenčiansky kraj:
Verím, že aj náš samosprávny kraj využije všetky svoje rozsiahle kapacity a bude nápomocný. Takto pred rokom sme ako krajskí poslanci odsúhlasili partnerstvo medzi TSK a regiónom Černihiv, ktorý sa nachádza na severe Ukrajiny. Aj uvedené partnerstvo zaväzuje Trenčiansky
kraj neostať ľahostajným. Preto som požiadal župana, aby kraj vyčlenil všetky dostupné kapacity na ubytovanie pre ženy a deti, ktoré zo
svojich domovov utekajú pred vojnou. Jedným z mojich návrhov je internát Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka. Lekári z
Ukrajiny pomáhajú zdravotníctvu v našom regióne. Teraz nastal čas, aby sme
aj my pomohli ťažko skúšanej Ukrajine.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO
odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860 www.frantiseksvitok.sk

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

13 122 0014

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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13 122 0028

tel.: 0905 462 875

13 122 0073

0905 719 148

•sťahovanie •vypratávanie
•montáž nábytku

13 122 0023

INZERCIA

mirka.dobrotkova@gmail.com

Košovská 11B, Prievidza

13 122 0054

0904 614 108

13 122 0018

a iné i právne účely

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Simona Pellerová

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

STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRIEVIDZSKO

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

CIA
K
A

EMISNÉ KONTROLY

Partner
Wüstenrot
13 122 0019

DO VYPREDANIA ZÁSOB

krajciova.sona@ereba.sk

13 122 0037

0911 049 184

13 122 0152

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
www.zaluzie-hudec.sk

0915 720 743
0911 194 667

13 122 0046

odborná
montáž

VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA

SUPER
CENA

3
13 122 0001

PRIEVIDZSKO

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

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

47-026

0905 402 526

8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 30. 3.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 30. 3.
9.15 - 9.45 h.
Lazany 30. 3.
10.00 h. - 10.10 h.
Kľačno, pri cintoríne 30. 3.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-21

47-048

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

Predaj 12-18 týždňových kuričiek DOMINANT

13 122 0065

hurtis@advokathurtis.sk

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

13 122 0021

Chcete

PD22-11 strana

3

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim motocykle Jawa,
CZ, Babetta, Stadion, Pionier, Simson aj iné. Slušne
zaplatím, T: 0949 371 361

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim staré, mechanické
hodinky, bankovky, mince,
T: 0905 767 777
» Kúpim staré kreslá a stoličky z 50 rokov vhodné na
chalupu, T: 0911 190 055
12 DEŤOM
deťom
12
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PODĽA KATARÍNY MACHÁČKOVEJ
SOM LOBISTA ...
Áno, môžem potvrdiť, som regionálny lobista! Na
poslednom mestskom zastupiteľstve ma primátorka
mesta Prievidza označila za lobistu, pričom vraj ona
vie pre koho. Na jej útok som reagoval s tým, že áno,
som lobista, ale iný ako ona. Jednoducho regionálny
lobista, ktorý pomáha ľuďom v regióne a robí všetko
pre to, aby sa pohli veci, ktoré stáli za 12 rokov vlády
Smeru či štyri roky, kedy bola poslankyňa NRSR Katarína Macháčková. Najviac ma teší aktivita rekonštrukcie panelovej cesty pri Trenčíne a začatie obchvatu
Prievidze ešte v tomto volebnom období. Samozrejme
pochvalu za obchvat si budú chcieť privlastniť viacerí,
ale fakt je ten, že keby nebolo mňa a mojej poslaneckej kolegyne Petry Hajšelovej, tak by sme sa nepohli
nikde. O pomoci firmám z regiónu, ktoré zamestnávajú
ľudí ani nemusím hovoriť, veľa z nich som navštívil a
aj naďalej im podávam pomocnú ruku.

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 122 0036

Občianska
riadková
inzercia

SLUŽBY, STAVBA

Samozrejme, každý ma môže kedykoľvek kontaktovať a nikdy nepoviem
nie :)
13 122 0074

4

Miroslav Žiak
poslanec MsZ v Prievidzi a Národnej rady SR

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13

80-0048-1

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
srnčie parohy a trofeje, T:
0904 134 080
» Kúpim záhradnú sprchu
podstavec nádrž, T: 0910
989 498
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 56r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0940 642 703

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 prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátorov O2 a 4ka.

PD22-11 strana
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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13 122 0148

PRIEVIDZSKO
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EURO K EURU PRE UKRAJINU / SPOMÍNAME

Najčítanejšie regionálne noviny

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť,
musel si zomrieť, aj keď si tak veľmi chcel žiť.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo aj po roku chýba tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

EURO k EURU pre Ukrajinu
mohli tento týždeň poslať ukrajinskému
Červenému krížu prvých 372 eur. Zo srdca ďakujeme všetkým, čo nás podporili.
Tak ako sa, žiaľ, nekončia boje na
Ukrajine, nekončí sa ani naša snaha poMinulý týždeň sme sa obrátili na máhať. Presne naopak. Dúfame a prosínašich klientov s prosbou o príspevok me všetkých, aby neprestali s pomocou,
obetiam ruského vojenského útoku na ktorá je pre obete vojny nevyhnutná.
Budeme veľmi radi, ak budeme naUkrajinu. Ponúkli sme všetkým možnosť navýšiť svoje faktúry za inzerciu ďalej spájať sily a pomáhať spolu, v rámo symbolické 1 euro, ku ktorému pridá- ci našej akcie.
Tento týždeň sa k našej výzve prime ďalšie euro my. Každý z nás sa vzdá
symbolickej sumy 1 eura z každej nami pojili aj ďalší klienti: Ing. Ivan Grolmus
vystavenej faktúry. Aj keď naša prosba - Autoškola TURBO a ZENIT SK, s.r.o.
prišla na poslednú chvíľu, sme radi, že
mnohí zareagovali pozitívne a tak sme Zo srdca všetkým ďakujeme.

Dňa 17.3.2022 sme si pripomenuli rok, kedy
nás navždy opustil milovaný syn, manžel,
otec, dedo, brat a dobrý kamarát

Lacko Kosztolányi.
Smútiaca rodina.

13 122 0150

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

„Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam,
kde je mier a láska len.“

Dňa 24. marca si pripomenieme
tretie výročie od úmrtia nášho
milovaného otca a starého otca,
pána Jozefa Kaplána

So smútkom v srdci spomína dcéra Zuzana s rodinou a známi.

» Tím REGIONPRESS

„Všetko na svete sa dá nahradiť,
ale človek, ktorý odišiel navždy, nám bude stále chýbať.“

Dňa 25. marca 2022 si pripomenieme
30. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a brat

Dňa 22. marca 2022 si pripomíname
2. výročie odvtedy, čo nás do večnosti
opustila naša drahá manželka,
mamina, babka a prababka

pán Ján Belák.

pani Mária Konderlová
z Nitrianskeho Pravna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

„Odišiel si na miesto, kde bolesť, smútok a žiaľ nechodí,
no ani návrat späť sa nikomu nedarí.
Ja ťa stále čakám, stále ťa v srdci mám,
na teba deň čo deň s láskou spomínam.
Raz sa k sebe vrátime, našu lásku spojíme
a ty budeš pri mne znovu verne stáť
a odo mňa už neodídeš, lebo ja viem,
že nikdy si nechcel ostať sám.“

Dňa 7.3.2022 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná

Dňa 18.3.2022 si pripomíname deň
nedožitých 76. narodenín

MUDr. Adelka Šimurková

Jozefa Mikulca.

z Kanianky.
13 122 0141

S láskou spomínajú družka Vlasta s rodinou,
sused Vlado s rodinou a bratranec Marián s rodinou.

13 122 0110

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 122 0142

S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.

13 122 0123

z Prievidze.
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S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
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13 122 0140
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INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

7

interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

PODLAHY
ŠTÝLOVÉ ROLETY

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
aj so zárubňou a ňov
kľučkou

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

0908 244 019

Adresa:

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

PD22-11 strana

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 122 0153

www.inexdecor.sk
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MESTO PRIEVIDZA
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Voľné pracovné pozície
Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/riaditeľka
Zariadenia pre seniorov, Ul. J. Okáľa 6, Prievidza.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá
a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
• vzdelanie z oblastí sociálnych služieb,
• najmenej 5 rokov odbornej praxe v sociálnych službách,
• prax v riadiacej pozícii je výhodou,
• znalosti v problematike sociálnej práce a poskytovaní
sociálnych služieb,
• znalosť príslušnej odbornej legislatívy a legislatívy
miestnej samosprávy (zákon o sociálnych službách,
zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonník práce, zákon o výkone
práce vo verejnom záujme, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobodnom prístupe k informáciám),
• aktívne ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
• práca s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, e-mail,
internet)
• zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť,
• osobnostné a morálne predpoklady na obsadzované
pracovné miesto: riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť a zodpovednosť, schopnosť zvládať záťažové
a krízové situácie, komunikatívnosť, asertivita a empatia, flexibilita, diskrétnosť.

a priezviska v zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza.
Informácie pre uchádzača:
Predmetom pracovnej činnosti bude riadenie, organizovanie a kontrola činnosti Zariadenia pre seniorov
Prievidza s cieľom zabezpečiť jeho plynulú prevádzku
v zmysle platných právnych noriem, analýza a vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zariadenia, vykonávanie priebežnej a predbežnej kontroly
hospodárenia s verejnými prostriedkami, vykonávanie
práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe,
uzatváranie dodatkov k zmluvám v prípade zmeny skutočností, ktoré sú ich predmetom, a vykonávanie analytickej činnosti v súvislosti s návrhom plánu činnosti
a rozpočtu zariadenia.
Platové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov tarifná zložka mzdy 1 131,50 Eur – 1 331,00 Eur +
príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie.
Nástup do zamestnania: dohodou a po vymenovaní
do funkcie riaditeľa ZpS Prievidza Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením
„Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka Zariadenia
pre seniorov Prievidza“ je potrebné doručiť v zalepenej obálke v termíne najneskôr do 11.4. 2022 na adresu:
Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01
Zoznam požadovaných dokladov:
Prievidza.
• prihláška do výberového konania „Výberové konanie Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi.
riaditeľ/ riaditeľka Zariadenia pre seniorov, Ul. J. Okáľa,
Prievidza“,
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné
• motivačný list a štruktúrovaný profesijný životopis,
kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie
• overené kópie dokladov o najvyššie dosiahnutom najneskôr 7 dní pred jeho začatím. V súlade so zákonom
vzdelaní,
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
• doklad o potvrdení dĺžky praxe v oblasti sociálnych predpisov riaditeľa/ riaditeľku zariadenia pre seniorov,
Ul. J. Okáľa 6, Prievidza bude na návrh primátorky messlužieb,
ta vymenúvať Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
• koncepcia rozvoja Zariadenia pre seniorov Prievidza
v písomnej forme: koncepcia musí obsahovať podrobné Kronikár/ kronikárka mesta Prievidza
rozpracovanie vízie, ktorou chce uchádzač smerovať Zariadenie pre seniorov Prievidza, a ktorá bude zameraná Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konanie na vykonána zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb s vanie pracovnej úlohy kronikára/ kronikárky mesta
dôrazom na podrobný popis návrhov na efektívne finan- Prievidza.
covanie Zariadenia pre seniorov Prievidza a jeho hospodárne prevádzkovanie,
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných úda- a požiadavky v súvislosti s činnosťami kronikárky:
jov pre potreby výberového konania v zmysle zákona • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene • výborná znalosť slovenského jazyka, dobré štylistické
a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a pravopisné znalosti
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Riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov

PRIEVIDZSKO

MESTO PRIEVIDZA
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Voľné pracovné pozície
• znalosť metodiky písania kroniky
• schopnosť získavať, zhromažďovať, selektovať a overovať informácie
• pozitívny vzťah k histórii mesta Prievidza a všeobecný
prehľad
• časová flexibilita a záujem zúčastňovať sa na akciách
a podujatiach mesta
• ovládanie práce s počítačom a digitálnym fotoaparátom
• samostatnosť, dobrá organizácia práce a záujem o zdokonaľovanie

mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konania (VK) na vymenovanie
riaditeľov materskej školy a základnej školy:
VK č. 3/2022 na miesto riaditeľa MŠ Ul. M. Mišíka
398/15, Prievidza
VK č. 4/2022 na miesto riaditeľa ZŠ energetikov
242/39, Prievidza

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) úplné stredné odborné, vysokoškolské vzdelanie I.
alebo II. stupňa pre učiteľa materskej školy a VŠ vzdelanie II. stupňa pre učiteľa základnej školy podľa prílohy
č. 1, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odb. zamestnancov
(ďalej len vyhlášky č. 1/2020 Z. z.)
b) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z.)
c) zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
d) bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov
(§ 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. nie starším ako 3
mesiace, preukazuje len úspešný uchádzač
e) osobnostné a morálne predpoklady na požadované
miesto
Informácie pre uchádzača:
f) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a orgaS vybraným uchádzačom bude uzavretá dohoda o vyko- nizačné predpoklady
naní práce od 15. mája 2022.
Zoznam požadovaných dokladov:
Predmetom pracovnej činnosti bude zhromažďovanie a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
informácií z dôležitých udalostí v živote samosprávy b) overené kópie dokladov o vzdelaní (§2 ods.1 vyhlášky
mesta a jej obyvateľov, zhromažďovanie štatistických č. 1/2020 Z. z.)
ukazovateľov do kronikárskeho zápisu podľa určenej c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
metodiky vedenia kroniky vrátane záznamov o počasí, d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením konspracovanie textov kroniky mesta Prievidza za aktuálny taktných údajov
rok a po konzultácii a odsúhlasení obsahu jednotlivých e) čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonzápisov príprava do tlače.
nosti (§ 15a ods.7 zák. č. 138/2019 Z. z)
Rozsah práce: 150 hodín
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ (max. 3 strany)
Odmena: 1500 € za celý predpokladaný rozsah práce
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
k výkonu funkcie riaditeľa
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením h) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového
„Výberové konanie kronikár/ kronikárka mesta konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobPrievidza – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
najneskôr do 15. apríla 2022 na adresu: Mestský úrad
v Prievidzi, Nám. slobody č. 14 971 01 Prievidza.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať
spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené foRozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v tokópie) na adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č.
14, odbor školstva a starostlivosti o občana, 971 01 PriePrievidzi.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné vidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom:
kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové kona- „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. ....... /2022“.
nie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 19.4. 2022, rozhodujúci je dátum na poštovej
Riaditelia materskej školy a základnej školy
obálke. Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným
Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. uchádzačom rada školy pri MŠ a rada školy pri ZŠ.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
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Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný životopis
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena
a priezviska v zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza
• vypracovanie eseje v rozsahu najmenej jednej strany
formátu A4 na tému „Ako si predstavujem kroniku mesta Prievidza“
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

66-101

Najčítanejšie regionálne noviny
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Príjem plošnej
inzercie
do ktoréhokoľvek
okresu
19 ROKOV NA TRHU

volajte 0905 719 148
prievidzsko@regionpress.sk

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
ZÁRUKA

polohovateľné opierky 3ks

roh na sedenie

polohovateľné opierky 4ks

5

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

ROKOV

M37/TAB/-3BF195
PO-3/-R100/PLYT/
PO-1/-2BU132/PO-2
MOD1/PO-1/-M26

Madlo 37cm
+ taburetky
Úložný priestor

Úložný priestor

1.951,20 €
2.838,60 €

13 122 0154

Spanie š138x198cm

LÁTKA - B - 2.168€ - 10% zľava =
CELOKOŽA
- 1,3mm - 3.154€ - 10% zľava =
Akcia platí do 31.3.2022 s inzerátom
+ darček-taburet+okrasné vankúše ZDARMA
VYUŽITE NÁKUP V STARÝCH CENÁCH!

ZDRAVIE

s inz

ROZMER: 335/320/160cm

PRIEVIDZSKO

zľava
-1erá0%
tom

Úložný priestor

11
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-01

SK.ABAINNOVATOR.COM

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

87-0004

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0020

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.
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75-25

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

DOMÁCNOSŤ,
ZDRAVIE / SLUŽBY
SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

