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www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875 13
 1
2
2
 0
0
2
3

13
 1
2
2
 0
0
2
2

ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 35€/prm       TVRDÉ 45€/prm
krátenie OD 20 cm
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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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INZERCIA
0905 719 148

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (40.150 domácností)

STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENNO-CEMENTOVÉ
MPI 25 NOVOSTAVBY

REKONŠTRUKCIE
VÝROBNÉ HALY

VONKAJŠIE OMIETKY MPA35

0910 140 809

info@lrmonthouse.sk
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• 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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Technické služby, p.o.m., BOJNICE 

v zmysle §9a, odst. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení nesk. predpisov ponúka do nájmu 
plochu o rozmeroch 5 x 2,5 m na parkovisku 

osobných automobilov pod Régiou pre umiestnenie 
stánku s občerstvením na dobu 12 mesiacov, 
resp. na iný primeraný účel za cenu obvyklú. 

Bližšie info na tel: 046/543 08 43 

Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky 
s označením „Nájom plochy – Parkovisko pod Régiou“ 

v lehote do 19.4.2022, 12:00 hod. na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky č. 6, 972 01 Bojnice 13
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Na to, aby sa autobusová stanica zrekonštruovala, ne-
musíme definitívne predávať pozemky pod ňou. Pamätá-
te si, ako ľudia okolo súčasnej primátorky šírili o mne, že 
zavádzam verejnosť a nič sa predávať za škandalóznych 
20 eur/m2, nejde? Vďaka tisíckam z vás sme vtedy strate 
majetku mesta zabránili. Dnes, pomaly po dvoch rokoch, 
väčšina poslancov rozhodla o nájme týchto pozemkov pre 
súkromnú spoločnosť - čo sme pred dvoma rokmi hovorili 
aj my. �� Takto pozemky zostanú v majetku mesta a kaž-
doročne prinesú príjem do mestskej kasy vo výške viac ako 
13.000 eur. 

Opozícia nájom na 20 rokov nepodporila. Myslíme si, že sta-
čilo na 10 rokov, tak ako je to dnes. Do budúcnosti sa môže 
stať, že spoločnosť SAD Prievidza nebude jediným poskyto-
vateľom prímestskej dopravy v regióne a potom by sme o 
stanicu doslova prišli. Mesto by nemalo podporovať mono-
pol, ale zdravú konkurenciu a súťaž.

S našim tímom budeme aj naďalej pra-
covať pre lepšiu Prievidzu férovo, odváž-
ne, rozumne, sem tam tvrdo, ale so ❤  

✌ . Držte nám palce ��.

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

UKÁZALO SA, ŽE OPOZÍCIA MALA PRAVDU 
- BEZHLAVÝ ROZPREDAJ MESTSKÉHO 

MAJETKU JE HAZARD

www.lepsiapd.sk
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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 
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  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
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JARNÁ akciová ponuka kotlovej techniky

Bližšie informácie získate na predajni INSTA – PL, s.r.o. , Inžinierska 2, Prievidza, tel.č. 0911 600 322, www.insta.sk

Zabezpečíme vám komplet služby od návrhu až po realizáciu

Na všetky kotle a zostavy vám 

ponúkame AKCIOVÉ CENY 
+  spustenie kotla

ZDARMA
Spustenie kotla zdarma je podmienené montážou našou firmou
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Jawa Simson Babeta 
Mustang Pionier Moped 
Stadion kúpim tieto motor-
ky, diely ponúknite, T: 0904 
274 781
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu zaria-
dený 1-izbový byt, pekný 
záhrada, Bojnice, T: 0905 
868 999
» Hľadám prenájom v PD 
garsónku, izbu alebo cha-
tu, T: 0911 798 489

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
» Kúpim staré kreslá a sto-
ličky z 50. rokov vhodné na 
chalupu, T: 0911 190 055

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie 
srnčie parohy a trofeje, T: 
0904 134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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 operátorov O2 a 4ka.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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SLUŽBY

Pred troma týždňami sme sa obráti-
li s prosbou na našich klientov – spo-
ločnosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na pomoc 
obetiam ruského vojenského útoku 
na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 384 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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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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pán Václav Cecha.

„Kto zomrel, neodchádza, 
ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

Dňa 29.3.2022 sme si pripomenuli 

2. výročie odvtedy, čo nás opustil 

náš drahý manžel, otec a dedko

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

  S láskou spomínajú manželka Valéria, synovia Václav a Radomír s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. 
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Milada Okajčeková.

S hlbokým zármutkom oznamujeme 

všetkým priateľom a známym, 

že nás dňa 25.3.2022,

vo veku 84 rokov navždy opustila 

naša mama, babka a prababka

 

  Smútiaca rodina. 
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Anton Pekár

Dňa 31.3.2022 uplynuli 2 roky, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec a starký

z Nitrianskeho Pravna.

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

  S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou. 
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Richard Pravda.

Dňa 3.4.2022 by oslávil 70. narodeniny, 

no osud to chcel inak.

Dňa 24.4.2022 uplynú smutné 4 roky, 

čo nás bez rozlúčky navždy opustil

  

Odišiel, ale zostáva v našich srdciach.

  S láskou spomínajú mama, manželka, deti s rodinami, brat s rodinou, švagor s rodinou a priatelia.
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pani Ľudmilou Spišskou,

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za účasť 
na poslednej rozlúčke s našou 

milovanou mamičkou, babičkou 
a prababičkou

ktorá nás navždy opustila 19.3.2022 vo veku 88 rokov. 

  Spomína 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?

Objednávky na:

www.medikaexpert.sk alebo na tel.: 0904 552 345

,6035  s DPH
EUR

,9724  s DPH
EUR ,2010  s DPH

EUR

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása a mladosť

Balíček
IMUNITA

VITAMÍN C a ZINOK
za zvýhodnenú cenu:

Jódové
tabletky
150 mcg
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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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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej 

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38. 13
 12

2 
0

16
7

SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 1x12m2.

8
0
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0
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks

7
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Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y

Jacques Deval    
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. 

C i t á t y
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VAŠE ÚLOHY:

Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok spoločnos�
Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie účtovnej agendy spoločnos�
Zostavenie reportov a vyhodnotení na úrovni koncernu
Spolupráca na dôležitých a rôznorodých projektoch
Kontaktná osoba pre externých partnerov, ako aj pre interné oddelenie

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa ekonomického smeru, najlepšie v odbore účtovníctvo
Skúsenosť v odbore alebo na podobnej pracovnej pozícii min. 2 roky 
Znalos� s účtovaním v programe SAP výhodou
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Znalos� z daňovej oblas� (Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmu PO a iné)
Schopnosť pracovať v �me
Služobné cesty do Rakúska podľa potreby
Samostatnosť, zodpovednosť, presná práca a vysoký zmysel pre riešenie problémov

PONÚKAME:

Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1400 € - 1700 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                             
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá zodpovedných 

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Bilančný účtovník
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

V období, kedy sa čoraz viac hovorí 
o náraste cien energií, prinášame 
zopár tipov ako znížiť ich spotrebu.

Kúrenie - V izbách kúrte na teplotu 
20 °C, v spálni len na 18 °C. Nekúrte, 
kde netreba.

Horúca voda - Termostat na teplú 
vodu nastavte na 60 – 65 °C, tým zabrá-
nite jej prehriatiu.

Umývačka riadu a práčka - Riad 
umývajte pri teplote 30 °C a pri tejto tep-
lote aj perte oblečenie, ak nie je veľmi 
znečistené.

Sušička - Oblečenie sušte na slnku, 
pokiaľ je to možné. Sušička je žrút ener-
gie.

Chladnička a mraznička - Teplo-
tu v chladničke udržujte na úrovni 4 
– 7 °C, v mrazničke na - 15 až - 18 °C. 
Odstraňujte námrazu, pretože tá zvy-
šuje spotrebu. Nenechávajte dvere na 
chladničke či mrazničke dlho otvore-
né.

Varenie - Jedlo pred dovarením vyp-
nite o čosi skôr a dokončite ho nahro-
madeným teplom pod pokrievkou.

Rúra na pečenie - Dvere rúry na pe-
čenie majte zatvorené, ohrievajte viace-
ro jedál naraz.

Rýchlovarná kanvica - Na ohrie-
vanie vody použite presne potrebné 
množstvo.

Časovače kúrenia - Nastavte časy 
zapínania a vypínania podľa vášho 
denného režimu.

Spotrebiče - V noci vypnite všetky 
nepoužívané spotrebiče, počítať vyp-
nite aj vtedy, ak sa nepoužíva viac ako 
hodinu. Obsluhu vám uľahčí predlžo-
vacia zásuvka s vypínačom.

Osvetlenie - Zhasnite, keď odchá-
dzate z danej miestnosti. Vymeňte 
žiarovky za energeticky úsporné, na-
príklad LED.

Rozloženie nábytku - Umiestnite 
nábytok tak, aby ste využili prirodzené 
svetlo a nezakrývali zdroje tepla.

Okná - Utesnite okná, kľúčové dier-
ky, dvere alebo krb kvôli prechodu stu-
deného vzduchu. 

Sprcha - Vymeňte kúpeľ za sprcho-
vanie, pretože takto spotrebujete iba 20 
% energie v porovnaní s kúpeľom.

Kohútiky - Nenechávajte horúci 
kohútik v chode, pretože tak vylievate 
energiu aj peniaze do odpadu.

Ako ušetriť pri cenách za energie

» ren
Zdroj informácií: Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví
Ilustračné foto.  zdroj foto pixabay
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VAŠE ÚLOHY:

Tvorba modelov odsávacích a filtračných zariadení v 3D 
Tvorba a spracovanie výkresovej dokumentácie 2D
Vypracovanie technickej dokumentácie, výkresy, kusovníkov a iné

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
Pozícia je vhodná aj pre absolventa
Vedomos� v CAD programe 2D, 3D (program Inventor – výhoda) alebo v akomkoľvek 
inom programe napr. Ca�a, Solid Works, Solid Edge... 
Práca so systémami PDM teamcenter, Vault, Windchill výhoda
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Skúsenos� s konštrukciou plechových dielov sú vítané
Technické myslenie, priestorová predstavivosť
Schopnosť pracovať v �me
Služobné cesty do Rakúska podľa potreby
Samostatnosť, schopnosť sa rád učiť nové veci, zodpovednosť a flexibilita

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnos� v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1200 € - 1400 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                              
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá krea�vnych 

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Konštruktér / Plánovač zariadení
Rozvíjaj svoju krea�vitu s nami na oddelení konštrukcie v Prievidzi
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VAŠE ÚLOHY:

Spracovanie požiadaviek zákazníka, starostlivosť o dáta zákazníkov v systéme
Overenie technickej, obchodnej a termínovej spracovateľnos� zákaziek
Výber a kalkulácia ponuky komponentov, náhradných dielov a služieb
Vytváranie štandardných zmlúv údržby, tvorba osvedčení a spracovanie údržbových správ 
s ohľadom na náhradné diely a stav zariadení
Dohody medzi zákazníkmi a internými oddeleniami, sledovanie projektov až po vystavenie faktúr 

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Schopnosť čítať a rozumieť výkresovej dokumentácii
Technické myslenie, priestorová predstavivosť
Schopnosť pracovať v �me
Pripravenosť na medzinárodné služobné cesty podľa potreby
Samostatný a zodpovedný pracovný prístup so zmyslom pre hľadanie riešení, 
uvedomovanie si nákladov, medzikultúrne kompetencie

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnos� v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1200 € - 1400 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                              
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá technicky 

zdatných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Predajný inžinier (A�er Sale)
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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 - 9.45 h.
10.00 h. - 10.10 h.

Nováky-Lelovce  21. 4.
Lehota p. Vtáčnikom  21. 4.
Lazany 21. 4.
Kľačno, pri cintoríne 21. 4.

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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Milí Prievidžania, prihováram sa opäť s dobrými správami. Na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva sme odsúhlasili zámer odpredaja 
budov bývalej polikliniky spolu so získaním pozemku na Šulekovej 
ulici do vlastníctva mesta. Budovy bývalej polikliniky sme získali do 
majetku vzájomnou zámenou pozemkov pod cestami od Trenčian-
skeho kraja. Predajom budov získame do rozpočtu takmer 700 tisíc 
eur, ktoré budeme môcť použiť na rozvoj mesta. Investor má v pláne 

zrekonštruovať budovu na bytové jednotky. Ako predseda volebného 
obvodu Píly sa zvlášť teším, že veľký problém nevyhovujúceho stavu 
budov polikliniky bude snáď čoskoro minulosťou. 

S prosbou o pomoc sa na nás obrátila nezisková organizácia Jaz-
mín z Handlovej. Klientami tejto organizácie sú týrané ženy, matky s 
deťmi v krízovej situácii, ľudia bez domova vrátane seniorov, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi. Spoločne s kolegyňami zo so-
ciálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi sme boli zaniesť ma-
teriálnu pomoc, ktorú sme vyzbierali vďaka ľuďom ochotným pomôcť.

Tento týždeň patril aj oslavám dňa učiteľov. Plaketa Jána Amosa 
Komenského je poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia 

vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností. 
Všetkým učiteľom patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu s deťmi. 
Odovzdať vedomosti a motivovať deti aby sa rozvíjali, je najkrajší dar. 
Sám viem, aká vie byť práca s deťmi a mládežou náročná, ale zároveň 
krásna a naplňujúca.

Ak vás trápi akýkoľvek problém, ne-
váhajte ma kontaktovať lubos.jelacic@
prievidza.sk. 

Som tu pre vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza

SLUŽBY
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5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR
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pracovné trhy
Na podujatí budú prítomní zástupcovia významných regionálnych

zamestnávateľov so zaujímavými pracovnými ponukami a súvisiacimi
benefitmi.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Tento projekt sa realizuje vďaka

podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

Ľudské zdroje. www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

štvrtok 7. 4. 2022, 9.00 - 16.00 hod.štvrtok 7. 4. 2022, 9.00 - 16.00 hod.
EVENT HOME, M. Mišíka 38, PrievidzaEVENT HOME, M. Mišíka 38, Prievidza  

Kontaktné centrá Prievidza, Handlová 
a Nováky v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Prievidza a Trenčianskym samosprávnym krajom
vás pozývajú na
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