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Týždenne do 40 150 domácností

Život je zmena
dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak
namiesto toho, aby sme podľahli
strachu, odzbrojme ho tým, že sa
budeme tešiť na zmenu aj na všetko
nové, čo nám prinesie, že sa budeme
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú
na to, kým prekročíme ich prah.
Je pravdaže dôležité, pokojne sa
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bezZmena je proces, a ten môže byť hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, samých seba, čo ňou môžeme stratiť,
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré a ako sa k tomu dopracovať. Rovnamáme, hoci nie sú ideálne. Aj preto ko musíme počítať s tým, že nebude
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, všetko okamžite také, aké sme si
ktorý je už roky nefunkčný či v prá- predstavovali a treba pamätať aj na
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí to, že sa pravdepodobne nevyhneme
a uprednostníme to, čo máme, pred nejakým tým chybám. Ale práve na
niečím novým. Radšej potlačíme do nich sa môžeme poučiť a pokračoúzadia všetko zlé, čo nám už roky vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej
znepríjemňuje život a chlácholíme bude sprevádzať naše
sa tým, že aj zopár dobrých vecí sa odhodlanie, vytrvalosť a odvaha, hádam
stalo.
Strach zo straty našich zabehnu- sa nám podarí zmetých koľají nás dokáže úplne paraly- niť veci k lepšiemu.
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu
postaviť. Inak uviazneme v situácii,
ktorá nás ubíja, robí nás nespokojnými a nešťastnými. Je dobré si uvedomiť, že každý koniec prináša nový
začiatok, pretože tam, kde sa jedny
» Renáta Kopáčová, redaktorka

VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA

krajciova.sona@ereba.sk

13 122 0017

www.stahovacia-sluzba.com

13 122 0023

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

•sťahovanie •vypratávanie
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875

0915 720 743
0911 194 667

13 122 0001

Niekedy priam bytostne cítime,
že potrebujeme zmenu, či už vo
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe
života. Ak sa k nej však už-už chceme odhodlať, tak príjemný pocit z
očakávania niečoho nového a hádam aj lepšieho, náhle vystrieda
neistota, strach a úzkosť.

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

OD 1.4.2022 VÁS RADI
PRIVÍTAME V NOVÝCH
PRIESTOROCH
NA MLIEKARENSKEJ ULICI
V PRIEVIDZI

EURO K EURU PRE UKRAJINU / REALITY, SLUŽBY

2

Najčítanejšie regionálne noviny

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

PRIEVIDZSKO

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

Inšpirovali sme sa porekadlom
„babka k babce“ a ponúkli sme
každému inzerentovi možnosť navýšiť svoju faktúru za uverejnený
inzerát o symbolickú sumu 1 euro.
K tomuto euru sme pridali ďalšie
euro my ako vydavateľ: Vzdali
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Zo srdca ďakujeme všetkým,
ktorí túto akciu podporili. Zoznam
firiem, ktoré spolu s nami pomohli
zverejňujeme na webovej stránke
www.regionpress.sk, v sekcii Aktuality.
Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

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

v Prievidzi
otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne:
od 03.05. – 02.06.2022
Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.
Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

Chcete

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

13 122 0081-2

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

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

13 122 0021

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

13 122 0016

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

TVRDÉ 48€/prm

Výročia a udalosti
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

● leštenie
● voskovanie ● tepovanie ● čistenie
kože ● renovácia svetlometov ● oprava
čelného skla ● NANO CERAMIC 9H
● prezúvanie pneumatík

0948 468 858

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

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

STUDIO

MÄKKÉ 38€/prm

25. apríla 1792

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

DETAILING

PALIVOVÉ DREVO

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

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

13 122 0002

0905 719 148

Sme radi, že vďaka dobrosrdečnosti našich klientov sme mohli
prispieť ukrajinskému Červenému
krížu ďalšou sumou vo výške 342
eur a celkovou sme sa tak spolu
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

13 122 0196

INZERCIA
Simona Pellerová

Minulý mesiac sa obrátili s prosbou na našich klientov – spoločnosti inzerujúce v týchto novinách
- aby spolu s nami prispeli na pomoc obetiam ruského vojenského
útoku na Ukrajinu.
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13 122 0026

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

Košovská 11B, Prievidza

Handlová, Pstruhárska 3

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

EURO k EURU pre Ukrajinu

0915 930 125

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 122 0018

Redakcia:

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

PRIEVIDZSKO

ODVOZ A ODBER

SUPER
CENA

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
www.zaluzie-hudec.sk

0911 049 184

ODPADOV

13 122 0152

odborná
montáž

3

13 122 0022

AKCIA -30%

Výročia a udalosti
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las
Vegas, Nevada

23. apríla 1956

EMISNÉ KONTROLY

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

www.palaservis.sk

13 122 0019

Partner
Wüstenrot

75-41

0905 402 526

13 122 0065

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

59-148

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

13 122 0033

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 122 0036

na vybrané druhy tovaru
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Občianska
riadková
inzercia

Rozšírili sa prípady
predávkovania paracetamolom

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Odborníci hovoria, že predávkovať
sa je možné aj voľnopredajnými
liekmi a zároveň upozorňujú na
skutočnosť, že pribúdajú prípady
predávkovania sa paracetamolom
aj u detí.

04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj
06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Kúpim ornú pôdu, TTP, lúky, pasienky. Farma 0918 092 763
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908 532
682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Kúpim staré, mechanické hodinky, bankovky, mince, T: 0905
767 777
» Odkúpim mince bankovky veci zo
striebra kroje aj časti obrazy vyznamenania a iné, T: 0903 868 361

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v
tejto súvislosti varuje pred nekontrolovaným a nadmerným užívaním
Paracetamol je jedno z najrozšíre- paracetamolu. Medzi tínedžermi sa
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. šíri nebezpečná takzvaná “paracetaNájdeme ho v širokom spektre voľno- molová výzva”, počas ktorej tínedžeri
predajných analgetík či antipyretík. užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré
„Pri užívaní liekov s obsahom para- doma nájdu, a následne reakciu svojcetamolu je však nutná opatrnosť a ho organizmu nakrúcajú na sociálne
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy
obsahom paracetamolu môžu spôso- upozorňuje aj Národný ústav detských
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od- chorôb, ktorý na urgentnom príjme
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro- eviduje zvýšené množstvo prijatých
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, detí intoxikovaných paracetamolom.
že otrava paracetamolom je vážny stav
Podrobnejšie sa téme venujeme na
a pri neliečenej otrave dochádza k zlynašej webovej stránke čujte.sk.
hávaniu obličiek, pečene a poruchám
Zdroj informácií ŠÚKL
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu
pacienta.
Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamolom patrí nevoľnosť, nechutenstvo,
vracanie, potenie, ospanlivosť či apatia. „Pozor, otrava paracetamolom má
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď
dochádza k prechodnému zlepšeniu
stavu pacienta, čo môže negatívne
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia

13 122 0037

03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj
» Predám garsónku v Prievidzi, T:
0914 144 446

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú odborníci.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay

ETERNITOVÝCH STRIECH

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-156

02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» Kúpim Simson, Stelu, Pionier, Babetu, aj diely, T: 0949 505 827
» Odkúpim motorky Jawa Simson
Babeta Mustang Pionier Moped
Stadion aj nepojazdné, T: 0904
274 781
» Čz - Jawa odkúpim motocykel,
diely – seriózna dohoda, T: 0908
205 521

Najčítanejšie regionálne noviny

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE /13 predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU

Výročia a udalosti
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na
svete – Airbus A380

27. apríla 2005

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

PNEUMATIKY
CEZ

37-67

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.

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Výročia a udalosti
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky
hrad

24. apríla 1836
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Predaj 13 a 18 týždňových kuričiek DOMINANT
8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 12. 5.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 12. 5.
9.15 - 9.45 h.
Lazany 12. 5.
10.00 h. - 10.10 h.
Kľačno, pri cintoríne 12. 5.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-21

Chcete si
podať inzerát?

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

33-0024

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Hľadám priateľku na vážny
vzťah. T: 0918 256 367
» Sympatická 56r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0940 642 703
» Sympatický 58-ročný hľadá štíhlejšiu priateľku, T: 0918 318 584

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

5

• Laminátové podlahy • Vinylové podlahy
• Koberce • Záclony • Závesy • Tapety
Metrážne
koberce

Laminátové
podlahy

7,99€

4,79€

Kusové
koberce

PVC

12,99€
kus

7,99€
Interiérové
dvere - set

Sofia bezpečnostné
dvere komplet

DIEGO
špecialista
na dvere

= dvere + zárubňa + kľučka

vr. zárubne

145€
Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

489€
+ montáž od 169€

+ kľučka
od 10€/ks

Kuchynské
linky a
vstavané
skrine
na mieru.

210€

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
´

,

13 122 0200

´

PD22-16 strana

5

SLUŽBY, SPOMÍNAME, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami, mami...“

Ďakujeme úprimne všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 17.3.2022 rozlúčiť s našou drahou
a milovanou mamičkou, babkou,
švagrinou a tetou

Bilančný účtovník
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

„Vždy, keď sa o tebe rozprávame,
padajú slnečné lúče do našich duší.
Stále žiješ v našich srdciach tak,
ako by si nikdy neodišla...“

V hlbokom zármutku oznamujeme
všetkým príbuzným a známym,
že naša milovaná drahá sestra, teta,
švagriná a kamarátka

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

pani Miroslava Madajová

13 122 0197

nás navždy opustila dňa 17. apríla 2022 vo veku 58 rokov.
Smútiaca rodina.

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:

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 €

„Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať,
zapáliť sviečku a na život s tebou spomínať.“

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

Dňa 23. apríla 2022 uplynulo päť rokov,
kedy nás navždy opustil

Karol Važan

S láskou a úctou spomína manželka s deťmi a celou smútiacou rodinou.

13 122 0192

vo veku nedožitých 65 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí na teba nezabúdajú a v piete spomínajú.

Dňa 14. apríla sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia nášho otca, starého
a prastarého otca

Vladimíra Žambokyho
a 22. apríla si pripomíname 5. smutné
výročie, kedy nás navždy opustila
naša mama a stará mama

Rozália Žambokyová.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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13 122 0170

S láskou spomínajú dcéry.

13 122 0188

pani Jozefínou Svitekovou.

13 122 0195

6

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

7

HĽADÁTE

Technické služby, p.o.m., BOJNICE
príjmu do pracovného pomeru nasledovné
pracovné pozície:

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

• robotník

- čistenie a údržba miestnych komunikácií, priestranstiev,
ver. zelene, zber odpadu a pod.

INZERCIOU

• vodič vozidiel sk. B, C, T

- súvisiace práce, iné práce podľa potreby (prax min. 2 roky)

v našich novinách

• automechanik

0905 719 148

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve
s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407

13 122 0201

PRIEVIDZSKO

Termín nástupu: dohodou Nástupný plat: dohodou
V prípade záujmu nás kontaktujte na
T: 0902 898 102, e-mail: tsbojnice@centrum.sk

13 122 0194

- opravy nákladných motorových vozidiel a mechanizmov,
a iné práce podľa potreby (prax min. 2 roky)

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:
75-11

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
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

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:

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

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

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

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

13 122 0170

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

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

8
hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 7,90 €/ks
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové Aktuálne platí
ia zásob
Húsatá Landeské 1-14 dňové
do vypredan
Morky Biele BIG-6 6-8 týždňové
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

36-0008

Ponúka na predaj:
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Vyhlásenie výberového konania: riaditeľa ZŠ energetikov
Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve 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 konanie (VK) na vymenovanie riaditeľa základnej školy VK č. 4/2022 na miesto riaditeľa ZŠ
energetikov 242/39, Prievidza.
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) vysokoškolské 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
f) znalosť príslušnej školskej legislatívy, riadiace a organizačné predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o vzdelaní (§2 ods.1 vyhlášky č. 1/2020 Z. z.)
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
e) čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (§ 15a ods.7
zák. č. 138/2019 Z. z)
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ (max. 3 strany)
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu
funkcie riaditeľa
h) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového konania 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 adresu: 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. 4 /2022“.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 16.5.
2022, rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, miesto a čas
VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy pri ZŠ.

Voľné pracovné miesto: sociálny pracovník/pracovníčka v útulku
Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14 Prievidza prijme do
zamestnania záujemcu o pracovnú pozíciu sociálny pracovník/pracovníčka v útulku.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-vedenie dokumentácie a pridruženej administratívnej činnosti
- poskytovanie sociálneho poradenstva
- samostatný výkon odborných činností
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: Sociálna práca
Základná zložka mzdy (brutto) – PT 7 - základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme t.j. 842.50 EUR pri
praxi 0 – 2 roky (PS 1), PS sa úmerne navyšuje o počet rokov praxe. Po
zapracovaní pohyblivá zložka – osobné ohodnotenie.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, doklad o zdravotnej spôsobilosti a písomný súhlas na
použitie osobných údajov pre potreby výberového konania doručte do 15.
mája 2022 na adresu: Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14, 97101
Prievidza. Obálku označte „výberové konanie“.

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023

Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je rodič/
zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2022 dovŕši šiesty rok veku, povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak rodič/zákonný zástupca nevyberie
svojmu dieťaťu inú školu. Školské obvody v meste Prievidza stanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdr-

žiava. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov
základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie
údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.
V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou
(prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov,
sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.
Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného
súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do
1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na
zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Bližšie informácie o zápise nájdete na webových
stránkach jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
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Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prievidza na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 27.04.20122
v čase od 8:00 - 17:00 hod. v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ.
Na zápis je potrebné priniesť:
- občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa,
- rodný list dieťaťa.
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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

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)

13 122 0199

www.inexdecor.sk
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Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

Viac info na +421 917 860 693

19 ROKOV NA TRHU
87-0044

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.
Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.
Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť
Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Príjem plošnej
inzercie
do ktoréhokoľvek
okresu

e-mail: velcon@velcon.sk

volajte 0905 719 148
32-0034

prievidzsko@regionpress.sk
mediálni partneri

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY

Na mobilný / modulový
dom alebo modul
nie je potrebné
stavebné povolenie !

OBYTNÉ MODULY

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

PRIEVIDZSKO

88-0024

0950 266 604

85_0505

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

DREVODOMY

ZIMNÉ ZÁHRADY A
ZASKLIEVANIE TERÁS

PENIAZE

11

87-0004
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DOMÁCNOSŤ,
ZDRAVIE / SLUŽBY
SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

75-25
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