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PRIEVIDZSKO

Č. 17 / 29. APRÍL 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 

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

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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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

Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» 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)

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY

13
 1
2
2
 0
0
19

13
 1
2
2
 0
0
3
3

13
 1
2
2
 0
0
2
2

ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

• 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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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
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 1x18m2.
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Zvyknete na balkóne pestovať kvety 
a každoročne ich dopĺňate o nové 
druhy? A čo tak urobiť tentokrát 
výnimku a zasadiť do črepníkov 
jahody? Na trhu nájdete viacero od-
rôd vhodných práve na balkóny či 
terasy.

Ideálnym obdobím na vysádzanie 
jahôd sú mesiace apríl a máj. Pestovať 
ich môžete v črepníkoch, ale krásne 
vyniknú aj v závesných nádobách. Nie-
lenže ušetríte priestor, ale budú pôsobiť 
veľmi dekoratívne a za dobrú starostli-
vosť vás odmenia sladkými plodmi.

Takto sa to podarí:
- Skôr ako sa pustíte do práce, pripravte 
si črepníky. V potrebách pre záhradká-
rov si kúpte substrát určený na pestova-
nie jahôd a tiež priesady. Najvhodnej-
šie odrody na balkón sú Camara, Elan 
alebo Toscana. Krátko pred výsadbou 
vložte priesady do vedra s vodou.
- Črepníky naplňte až po kraj substrá-
tom. Rastliny vyberte z plastových ná-
dob, v ktorých ste ich zakúpili, vysaďte 
ich do rovnakej hĺbky, v akej boli zasa-
dené v pôvodných nádobách a zalejte.

- Potom už stačí črepníky umiestniť na 
slnečné miesto a rastliny pravidelne 
zalievať tak, aby bola pôda vždy vlhká.

Náš tip
Životnosť balkónových jahôd je 

zväčša dva až tri roky. Ak črepníky 
obalíte pred príchodom zimných me-
siacov hrubou tkaninou a rastliny pri-
kryjete čečinou, môžete sa z úrody tešiť 
aj o rok. Stačí rastliny na jar vyčistiť od 
suchých listov a ešte pred začiatkom 
sezóny ich mierne prihnojiť.

Dopestujte si na balkóne 
vlastnú úrodu jahôd

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto congerdesign pixabay

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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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
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 38€/prm       TVRDÉ 48€/prm
krátenie OD 20 cm
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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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Do platnosti vstúpila v uplynulých 
dňoch novela zákona o sociálnom 
poistení, ktorá prináša viaceré dôle-
žité zmeny. 

Predlžuje sa ochranná lehota pre 
tehotné ženy - zákon o sociálnom po-
istení mení dĺžku ochrannej lehoty pre 
tehotné ženy. „Kým doteraz bola platná 
podmienka, že žena musela otehotnieť 
ešte počas pracovného pomeru, od ja-
nuára 2023 bude mať možnosť otehot-
nieť do 6 mesiacov od zániku pracov-
ného pomeru. Nová úprava ochrannej 
lehoty je nastavená tak, aby žene, ktorá 
otehotnie v období 180 dní po zániku 
nemocenského poistenia, začala ply-
núť 8 mesačná ochranná lehota, a to 
od začiatku 40. týždňa pred očakáva-
ným dňom pôrodu prvýkrát určeným 
lekárom. Cieľom úpravy je garantovať 
istotu napríklad materského, alebo 
tehotenského pre ženu, ktorá stratila 
prácu a tým aj nemocenské poistenie,“ 
informoval rezort práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

Zavádza sa elektronická PN - jed-
nou z najočakávanejších zmien je zave-
denie elektronickej PN, ktorá významne 
zníži administratívne zaťaženie leká-
rov, ale aj pacientov. Národné centrum 
zdravotníckych informácií automaticky 
zabezpečí prenos údajov o PN od ošet-
rujúceho lekára do informačného systé-

mu Sociálnej poisťovne a v prípade, ak 
ide o zamestnanca bude tento údaj o PN 
automaticky zaslaný aj zamestnávateľo-
vi. „Pre uľahčenie prechodného obdo-
bia bude v platnosti duálny systém po-
tvrdzovania o PN, v tomto systéme bude 
súčasne platiť papierová a elektronická 
forma PN. Všeobecný lekár bude môcť 
vystavovať elektronické alebo papiero-
vé potvrdenia o PN až do 31. mája 2023. 
Od roku 2024 na tento systém nabehnú 
nielen všeobecní lekári, ale i špecialisti, 
čo bude taktiež predstavovať významný 
plus pre pacienta, nakoľko už nebude 
potrebné od špecialistu ísť po potvrde-
nie dočasnej pracovnej neschopnosti k 
všeobecnému lekárovi,“ priblížil rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Elek-
tronická PN od júna tohto roku, týmto 
spôsobom odbremení približne 2 205 
283 žiadateľov, ktorých eviduje Sociálna 
poisťovňa za rok 2021.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto pixabay
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361
» ČZ - Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521
» Vykupujem motocykle 
Jawa CZ Pionier Babeta 
dobre zaplatím, T: 0904 
274 781

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

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
» Odkúpim mince bankovky 
veci zo striebra kroje aj čas-
ti obrazy vyznamenania a 
iné, T: 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim vrtáky MK, CSSR, 
závitníky, očká, univerzály, 
zveráky, nepoužité, T: 0951 
250 792
» Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu, sklad? Odkúpim 
nepoužité zásoby, T: 0951 
624 900

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0907 277 466

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.
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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ZÁHRADNÍCKE 
PRÁCE, 

OREZ DREVÍN.
TEL./SMS

0903 653 660

5
9
-1
7
6

7
5
-2
1

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  12. 5.
Lehota p. Vtáčnikom  12. 5.
Lazany 12. 5.
Kľačno, pri cintoríne 12. 5.

Predaj 13 a 18 týždňových  kuričiek DOMINANT

30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti
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kobercov a gaučov 
TEL./SMS

0903 653 6600903 653 660

HĹBKOVÉ
ČISTENIEHĹBKOVÉ
ČISTENIE
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ZA LEPŠIU PRIEVIDZU A HORNÚ NITRU

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

Miroslav Žiak  
poslanec MsZ v Prievidzi 

a Národnej rady SR
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

0905 719 148

TU MOHOL

BYŤ VÁŠ

INZERÁT 

Environmentálne témy sa stanú na 
Slovensku súčasťou povinného vzde-
lávania. Minulý týždeň o tom informo-
val rezort školstva. Žiaci sa po novom 
budú učiť, ako môžu oni sami aktívne 
prispieť k riešeniu klimatických prob-
lémov. Kým doteraz bolo na rozhod-
nutí školy do akej miery sa budú en-
viro-témam venovať, po novom budú 
povinnou súčasťou vzdelávania.

Aktivity priamo v prírode, projekty 
v miestnej komunite, vlastné bádanie či 
experimenty ako zlepšiť ochranu život-
ného prostredia. Reforma základného 
vzdelávania prinesie podľa rezortu škol-
stva aj tieto zmeny. Nový štátny vzdelá-
vací program okrem zamerania na zlep-
šenie kritického myslenia a zlepšenie 
výsledkov v medzinárodných testova-
niach prináša aj témy z oblasti environ-
mentálnej a klimatickej výchovy. Kým 
doteraz bolo na rozhodnutí školy do akej 
miery sa budú enviro-témam venovať, po 
novom budú povinnou súčasťou vzdelá-
vania. Táto zmena nastane po zavedení 
kurikulárnej reformy do praxe. Klimatic-
ké témy budú zahrnuté vo vzdelávacích 
oblastiach Človek a spoločnosť a Človek 
a príroda, teda presnejšie predmetov geo-
grafia, občianska náuka, chémia a bioló-
gia. „Environmentálne cítenie a výchova 
sa musí stať našou prirodzenou súčasťou. 
To chceme dosiahnuť aj v zmene obsahu 

vzdelávania. Od memorovania prejdeme 
k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci sa o 
ochrane prírody nebudú učiť naspamäť 
poučky, ale učitelia ich budú viesť k ak-
tívnym riešeniam environmentálnych 
problémov. Žiaci sa teda v triede nielen 
oboznámia s informáciami, ale budú ich 
vedieť pochopiť a následne využiť. Je to 
spôsob, ako viesť novú generáciu k aktív-
nemu občianstvu, aby si mladí ľudia lep-
šie uvedomili, že svojou činnosťou môžu 
mať výrazný vplyv na životné prostredie 
a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ pove-
dal minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling.

Súčasťou vyučovania budú aj od-
borné diskusie medzi žiakmi, v ktorých 
bude základom argumentovať a reagovať 
na protiargumenty, napríklad o tom, či 
môže jednotlivec prispieť k zmierneniu 
klimatických zmien. Žiaci pritom budú 
vychádzať z vlastnej skúsenosti o od-
lesňovaní, globálnom otepľovaní, zne-
čistení, ale aj z relevantných odborných 
článkov. 

Jedným z cieľov moderného vzdelá-
vania bude, aby mladí vedeli sami aktív-
ne participovať na zlepšovaní spoločnos-
ti a kvality životného prostredia. Prispeje 
to tiež k budovaniu ich psychickej odol-
nosti a schopnosti zvládať záťažové situ-
ácie.

Environmentálna výchova 
bude na školách povinná

» ren
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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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Dňa 10.4.2022 uplynulo 

18 rokov od úmrtia

z Nitrianskeho Pravna.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Dcéra Anna a nevesta Alžbeta s rodinami. 

pani Anny Kučmášovej

pána Jozefa Kučmáša

a 27.5.2022 si pripomenieme 

14. výročie úmrtia

pán Róbert Pravda

Dňa 29.4.2022 si pripomíname 

7 smutných rokov, 

čo nás navždy opustil

a 14.4.2022 by sa bol dožil 70. narodenín.

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

  S láskou spomína smútiaca rodina.
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pána Jozefa Richtera

Dňa 3. mája 2022 si pripomíname 

4. výročie úmrtia nášho manžela, 

otca a starého otca

z Kanianky.

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

  Smútiaca rodina. 
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Ivan Zázik 

„Pozdrav posielame do neba, 
ťažko sa nám žije bez teba. 

Dnes je už rok tomu, 
čo si navždy odišiel z nášho domu. 

Dni, týždne a mesiace plynú, 
ale nikdy nezacelia tú ranu bolestivú. 

Že sa rana zahojí je len klam, 
čím ďalej, tým viac chýbaš nám.“

2. mája 2022 uplynie rok, odkedy tvoje srdce prestalo biť, 

ale v našich srdciach budeš navždy žiť.  

  S láskou spomína manželka Andrea, syn Martin, dcéra Sára a mama Jolana. 
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PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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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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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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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

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

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk alebo 
na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 

Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová, 0902 487 046 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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Objednávky  a ďalšie produkty na:

alebo na tel.:
www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.

CENA 
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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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. 

13
 1
2
2
 0
2
16

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

DIAGNOSTIKA A LIEČBA
OCHORENÍ VLASOVEJ

POKOŽKY A VLASOV

Trichologicko - kadernícke vlasové štúdio

Prievidza
Matice slovenskej 14

0919 385 880
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WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000 9
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

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

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

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