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Týždenne do 40 150 domácností

Pokrok nezastavíme, ale...

SUPER
CENA

13 122 0065

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí
komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk

INZERCIA
0905 719 148

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Košovská 11B, Prievidza

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA

T: 0908 13 11 99

13 122 0189

DOPRAVA V CENE!
13 122 0033

ODVOZ A ODBER
ODPADOV

13 122 0022

0911 049 184

0905 402 526

13 122 0018

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
www.zaluzie-hudec.sk

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

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

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

13 122 0152

odborná
montáž

• sťahovanie
• vypratávanie
• montáž nábytku

13 122 0128

Keď som pred časom na terase
kaviarne popíjala čaj, k susednému stolu si prisadol mladý pár. Obaja
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť
ich natoľko pohltila, že ani nezaregistrovali príchod čašníčky. Hneď
potom, ako urobili objednávku, opäť
sa pohrúžili do svojho virtuálneho
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď
im čašníčka priniesla kávu. V jednej
ruke šálka, v druhej mobil. Občas
sa naň dokonca aj usmiali, občas
urobili nejakú grimasu a popri tom
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevnímajúc jeden druhého, tobôž okolitý
svet. Čo im však istotne neuniklo,
boli správy či statusy na Facebooku.
Mobilné telefóny a počítače
majú vplyv na náš každodenný
život a či sa nám to páči, alebo nie,
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Platíme pomocou nich účty, uzatvárame dôležité obchody, nakupujeme,
vzdelávame sa, vyhľadávame informácie, komunikujeme s okolitým
svetom, sledujeme videá, zabávame
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych
sieťach dokonca viac priateľov ako
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí,
ktorí sa od mobilov stávajú úplne
závislými.
Pravdou je, že pokrok nezastavíme. Veda sa uberá vpred míľovými krokmi a neustále prichádza s
novými technológiami, ktoré nám
skvalitňujú a uľahčujú život. Len
mám občas strach, že nás všetky
tie vylepšenia jedného dňa úplne
prevalcujú. Často si kladiem otázku,
ako nájsť rovnováhu medzi virtuálnym a reálnym svetom,
ako dosiahnuť to, aby
sme zostali v kontakte s modernou dobou a zároveň neprekročili medze
únosnosti?

13 122 0023

V posledných rokoch sa smartfóny udomácnili v našich životoch a
máme ich neustále na dosah. Sme
vždy a kdekoľvek online. Mnohí
sa aj vďaka nim čoraz viac pripútavajú k sociálnym sieťam a život
na nich dokonca uprednostňujú
pred životom reálnym.

PREDAJ
PREDAJ A
A DOVOZ
DOVOZ UHLIA
UHLIA
A
A BRIKIET
BRIKIET
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TIP NA VÝLET / REALITY, SLUŽBY
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PRIEVIDZSKO Brdárka – rajská záhrada Gemera

INZERCIA
Simona Pellerová

0905 719 148

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

DISTRIBÚCIA (40.150 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
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

Objavte vzácnu flóru - Poloha a prírodné
podmienky lokality sa zaslúžili o vznik
Obec Brdárka leží v takzvanej slneč- a zachovanie osobitej vzácnej flóry. Možnej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej no tu vidieť kriticky ohrozený, zákonom
výške 600 metrov rastie približne 4000 chránený endemit - Jazyčník sivý (Ligulačerešňových stromov minimálne 50-tich ria glauca), ktorý nenájdete nikde inde v
rôznych odrôd. Keď na konci apríla za- strednej Európe, ale tiež karpatský subenkvitnú, stávajú sa najfotografovanejším demit Prilbicu moldavskú (Aconitum molmiestom na Gemeri. Romantické potulky davicum). Pozorné oko zazrie aj Kyjanôčku
pomedzi tieto bielo kvitnúce stromy dáva- zelenú (Buxbaumia viridis), nenápadný
jú návštevníkom pocit prechádzky rajskou mach, ktorý patrí medzi druhy európskeho
záhradou. Popri čerešniach tu nájdete aj významu a pokladá sa za indikátor kontipribližne 2000 stromov hrušiek, jabloní a nuity prírodného lesa a pralesa, ktorý tu
má rozlohu temer 39 hektárov. Na južných
vlašských orechov rôznych odrôd.
skalnatých svahoch sa vyskytujú mnohé
Podniknite túru na dvojvrchol Malý a teplomilné druhy, ktoré tu v rámci SlovenVeľký Radzim - V dedine i v okolí vyvie- ska dosahujú svoje výškové maximum.
rajú pramene kvalitnej pitnej vody, ktorú
si určite nezabudnite nabrať do zásoby
pred túrou na dominantu obce i okolia dvojvrchol Malý a Velký Radzim (991 m
n.m.). Obzvlášť obľúbené je jedno z jeho
vyhliadkových miest, známe ako Vdovčíkovo kreslo. Kreslo doslova, sťaby vápencový trón, do ktorého sa môžete pohodlne
usadiť a vychutnávať si výhľady až na 70
km vzdialené Bukové hory v Maďarsku,
» ren
alebo na viac ako 300 metrov hlboko učuZdroj informácií a foto OOCR Gemer
penú Brdárku. Z vyhliadkových miest se-

Technické služby, p.o.m., BOJNICE

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

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

Trenčiansky kraj musí
podporovať organizácie
aj v okrese Prievidza
Trenčiansky kraj vyčlenil na Kreatívny inštitút Trenčín sumu 890 tisíc
eur. Ako krajský poslanec budem presadzovať, aby z krajského rozpočtu boli finančne podporené aj organizácie v okrese Prievidza.
Kreatívny inštitút je organizácia, ktorá bude zabezpečovať projekt
„Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Proti tejto finančnej
pomoci nenamietam. Trenčiansky kraj bude mestu Trenčín s projektom
pomáhať aj v budúcnosti. Kraj má na oplátku za túto pomoc získať
kapitálové financie vo výške 15 miliónov eur.
Župa bude môcť sumu 15 miliónov eur použiť na rozvoj svojich inštitúcií, ktoré pôsobia v meste Trenčín. Suma je samozrejme zaujímavá
a luxusná a určite krajským inštitúciám v Trenčíne pomôže. Avšak
podľa informácií, ktoré nám prezentoval župan na poslednom zastupiteľstve, peniaze nebudú môcť byť použité na financovanie inštitúcií
pôsobiacich v iných okresoch nášho kraja. Tu vidím problém.
Aké je riešenie? Na nás krajských poslancoch bude, aby sme na tieto
skutočnosti reflektovali pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. Ako krajský
poslanec urobím maximu, aby pri rozpočtovej politike na ďalšie obdobie boli finančne zvýhodnené inštitúcie, ktoré pôsobia aj v okrese
Prievidza.
Mimochodom, Hornonitrianska knižnica
v Prievidzi oslavuje v tomto roku 100
rokov.
Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

13 122 0190

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

v zmysle §9a, odst. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení nesk. predpisov ponúka do nájmu na podnikateľské
aktivity nebytové priestory: Garáže Dubnica o výmere
351 m², nachádzajúce sa na parcele č. 955 v katastrálnom
území Dubnica, Dubnická 68, 972 01 Bojnice.
Minimálna cena nájmu: 30 EUR/m² bez DPH ročne.
Bližšie info na tel: 046/543 08 43, www.bojnice.sk
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu
využitia, cenovej ponuky, požadovanej doby nájmu,
identiﬁkačných údajov (prípadne fotokópie ŽL, výpisu z OR)
v obálke označenej "Prenájom NP GARÁŽE - neotvárať"
v lehote do 5.5.2022, 12,00 hod. na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, 972 01 Bojnice.

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

13 122 0017

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

vernej strany Radzima možno za dobrého
počasia zhliadnuť Kráľovu hoľu i vrcholky
Vysokých Tatier.
Východiskovým bodom túry na Radzim je obec Brdárka. Trasu tam aj späť s
dĺžkou 4 km zvládnete za 2 hodiny.

13 122 0002

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Objavte Brdárku, idylickú dedinku
ležiacu v náručí gemerských vŕškov a
ovocných sadov, ktorá skrýva slovenský a možno aj európsky unikát. Keď sa
nabažíte pohľadu na stovky kvitnúcich
čerešní, môžete sa vypraviť na príjemnú túru na Malý a Veľký Radzim, kochať
sa výhľadmi i obdivovať vzácnu flóru.

13 122 0028

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja

SLUŽBY
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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0915 720 743
0911 194 667
krajciova.sona@ereba.sk

13 122 0001

VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA

0948 468 858
Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

EMISNÉ KONTROLY
hurtis@advokathurtis.sk

13 122 0021

13 122 0016

MÄKKÉ 38€/prm
TVRDÉ 48€/prm
krátenie OD 20 cm

13 122 0026

PALIVOVÉ DREVO

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi
otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne:
od 03.05. – 02.06.2022

13 122 0019

13 122 0037

Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

13 122 0081-2

Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

Partner
Wüstenrot

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
ATIX + KROKOMER
- súprava na bezpečné
odstraňovanie kliešťov

BIODERMA
PHOTODERM AR
SPF50+ 30ml
- pleťový krém na

opaľovanie určený pre
citlivú a reaktívnu pleť
so začervenaním

20,88€

12,11€

vody. Používa sa na čistenie
a zvlhčenie nosovej sliznice
pri bežnej nosovej hygiene
u dospelých, detí a bábätok
od narodenia.
Je vhodný
9,87€
pre tehotné
a dojčiace ženy

4,94€

CETEBE IMMUNITY FORTE 30cps
+ DARČEK La Roche-Posay Eﬀaclar
Duo+ 15ml korekčný a obnovujúci
krém proti nedokonalostiam pleti
a stopám
po akné
- doplnok stravy,

vitamín C, vitamín D
a zinok prispievajú
k normálnej funkcii
imunitného
systému

CANIVERM forte tableta 1x0.7G
na 10kg živej hmotnosti
- veterinárny

Darčekové sady
čajov Leros
3x20 sáčkov

prípravok,
ktorý slúži
na odčervenie
psov, mačiek
a psovitých
a mačkovitých
šeliem. Pôsobí
proti oblým
a plochým
červom

11,48€

8,60€

Nové modely zdravotnej obuvi pre dospelých

ACCU-CHECK INSTANT
- glukomer s 10 testovacími

PANCREOLAN FORTE
220mg 60 tabliet
- liek na vnútorné použitie,

prúžkami je presný a jednoduchý
glukomer na meranie glykémie.
Ľahko sa ovláda iba jedným
tlačidlom, je rýchly a spoľahlivý.
Jednoduchá synchronizácia
s aplikáciou mySugr - už žiadne
papierové denníky

zlepšuje trávenie tučných
a ťažko stráviteľných jedál,
pôsobí proti
9,80€
pocitu tlaku
a plnosti
po jedle

8,85€

14,52€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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13 122 0025

SANORIN AQUA
FREE Baby 120ml
- izotonický roztok morskej

16,88€

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

4

Už aj v našom meste máte ďalšiu možnosť, ako robiť dobro a
pomáhať. S kamarátom Patrikom Lakotom sme prvé prievidzské
srdce osadili na konci oddychovej zóny na ul. Bukovčana (bývalá
tržnica), na sídlisku Zapotôčky.

��

AKO VHODIŤ VRCHNÁČIKY?
Pre vhodenie alebo vysypanie vrchnáčikov do srdca použite otvory v jeho vrchnej
časti.

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

AKÉ VRCHNÁČIKY VHODIŤ?
Vrchnáčiky z PET fliaš, minerálnych alebo sladených
vôd, škatúľ od nápojov,
olejov, ktoré sú označené
na vnútornej strane v trojuholníku číslom 2, 4, 5 (HDPE,
LDPE, PP).

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 akordeón, heligónku, husle, saxafón, T: 0915
876 860
12 DEŤOM
deťom
12

AKCIA -30%
na vybrané druhy tovaru

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj 15 týždňových kuričiek DOMINANT

Pomáhať môžete ďalej, aj napriek zálohovaniu fliaš. Finančné
prostriedky za štuplíky poputujú občianskemu združeniu ÚSMEVY PRE DETI - pomoc
onkologicky chorým deťom, ktoré pomáha
stovkám deťom a rodinám v regióne a na
Slovensku.
Ďakujeme, že budete pomáhať so
www.lepsiapd.sk

❤

13 122 0036

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

❤

8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 21. 4.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 21. 4.
9.15 - 9.45 h.
Lazany 21. 4.
10.00 h. - 10.10 h.
Kľačno, pri cintoríne 21. 4.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-21

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj

PRIEVIDZSKÉ SRDCE POMOCI

13 122 0074

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
srnčie parohy a trofeje, T:
0904 134 080
» Kúpim ornú pôdu, TTP,
lúky, pasienky, T: 0918 092
763
» Rušíte kovoobrábaciu
dielňu, sklad? Odkúpim
nepoužite zásoby, T: 0951
624 900

SLUŽBY

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

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.

33-0022

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.

PD22-15 strana
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INTERIÉR

PRIEVIDZSKO
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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

PD22-15 strana

A.Sládkoviča 1, Prievidza
(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 122 0187

www.inexdecor.sk
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Dňa 17.4.2022 uplynie 20 rokov,
čo nás opustil

pán Jozef Bielik
z Kanianky.
Smútiaca rodina

13 122 0185

Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomenuli.

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

Dňa 19. apríla 2022 uplynú
štyri roky, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec a starký

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

Maximilián Gocman
z Tužiny.

S láskou na neho spomína manželka a najbližšia rodina.

13 122 0186

Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

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 €

EUR

09-51

33-0021

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

PD22-15 strana
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s DPH

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

PRIEVIDZSKO

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

HĽADÁME
na pracovnú zmluvu

MURÁRA, TESÁRA,
ZÁMOČNÍKA, MALIARA
PONÚKAME: • práca v regióne
• preplácanie dopravy
• stravné
• príspevky zo sociálneho fondu
• doplnkové dôchodkové sporenie
Podrobnejšie informácie získate na t. č. 0903

277 753

Žiados� a životopisy zasielajte na mail: mzdy@dak.sk

13 122 0177-1

HĽADÁTE
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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)
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

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

Bilančný účtovník

PNEUMATIKY

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

CEZ

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

37-67

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

13 122 0170

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

13 122 0170

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

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:
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Výročia a udalosti
začala Červená armáda definitívny útok na nemecké vojská brániace Berlín.

16. apríla 1945

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO
ONLINE PROPAGÁCIU?
0905 719 148

PD22-15 strana
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MESTO PRIEVIDZA
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Schválili prenájom pozemkov pod autobusovou stanicou
Po sérii rokovaní s vlastníkom autobusovej stanice
bola na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi predložená žiadosť o nájom pozemkov pod
nástupišťami na autobusovej stanici vo vlastníctve
mesta. Žiadateľ a zároveň prevádzkovateľ autobusovej stanice sa okrem prevádzkovania stanice zaviazal k rekonštrukcii zvyšnej časti nástupíšť, ktoré
stoja na predmetných pozemkoch.
Autobusová stanica v časti pre prímestské a diaľkové spoje nie je majetkom mesta, s výnimkou troch pozemkov na ktorých stojí časťou nástupíšť. Spomínané
pozemky má prevádzkovateľ autobusovej stanice, spoločnosť Advance Investments, od mesta len prenajaté.
Doba aktuálne platného nájmu uplynie v tomto roku.
Na základe novej žiadosti o nájom pozemkov, schválili
mestskí poslanci nájom týchto pozemkov na ďalších 20
rokov. V tomto priestore bude naďalej prevádzkovaná

autobusová stanica.
Zaviazali sa
k rekonštrukcii zvyšných nástupíšť
Prevádzkovateľ autobusovej stanice v minulom roku
začal s rekonštrukciou nástupíšť v časti stanice, pod
ktorou sú pozemky prevažne v jeho vlastníctve. Časť
stanice, ktorá je zrekonštruovaná, je nateraz v silnom
kontraste s časťou stanice s nástupišťami, ktoré ostali
bez rekonštrukcie. „Po pracovných rokovaniach sme sa
s prevádzkovateľom autobusovej stanice a vlastníkom
nástupíšť dohodli na pokračovaní nájmu pozemkov,
s podmienkou že sa zaviaže k realizácii rekonštrukcie
zvyšnej časti nástupíšť,“ vysvetlila primátorka Prievidze
Katarína Macháčková. Prevádzkovateľ stanice sa zaviazal, že na pozemkoch mesta zrekonštruuje prístrešky a
nástupné ostrovčeky najneskôr do 15 mesiacov odo dňa
schválenie projektu zo strany mesta.

Po uzatvorení nájmu prejdú rekonštrukciou aj zvyšné dve nástupištia.

Smernica o hospodárení s bytovým fondom zmení prideľovanie bytov.
Má pomôcť zamestnancom nemocnice

Zmeny Internej smernice o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza boli vykonané z dôvodu potreby zmeny režimu prideľovania nájomných
bytov so zreteľom na verejný záujem. Týkajú sa žiadateľov, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah s
mestom Prievidza, organizáciou zriadenou, založenou

mestom Prievidza, alebo s Nemocnicou s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach. Účelom úpravy okruhu oprávnených žiadateľov je snaha motivovať zamestnancov zotrvať v pracovnom pomere v oblasti zabezpečovania činností na prospech verejnosti a verejného
záumu.
Nemocnica má stále väčší problém s obsadenosťou požadovaného počtu zdravotných sestier a lekárov. Nedostatok personálu by mohol byť vyriešený tým, ak by v
nemocnici pracovali ľudia aj zo vzdialenejších okresov
Slovenska. Práve pre tento účel mesto Prievidza ponúka
svoje voľné kapacity pre lekárov a zdravotné sestry z NsP
Bojnice.
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Mestskí poslanci odsúhlasili zmeny v Smernici o
hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta. Podľa nového systému v prideľovaní bytov budú
mať väčšiu šancu získať byt vo vlastníctve mesta
žiadatelia, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny
vzťah s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
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19 ROKOV NA TRHU

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk

PRIEVIDZSKO

66-144

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

PENIAZE
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75-25
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

• 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

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

87-0004

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0020

65-004

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

Kritériá
pre spoluprácu :
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

DOMÁCNOSŤ,
ZDRAVIE / SLUŽBY
SLUŽBY
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