
PD22-24 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 150 domácností 

PRIEVIDZSKO

Č. 24 / 17. JÚN 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie
• ťažké bremená 

tel.: 0905 462 875 13
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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Rez ovocných a okrasných drevín,
záhradnícke práce 0903 653 660
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T: 0908 13 11 99

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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PRIJMEM BRIGÁDNIKA 
NA SEZÓNNU PRÁCU 

OBSLUHA ELEKTRICKEJ ŠTIEPAČKY DREVA 
odmena: 800 - 1.200€ v čistom/mesiac 

Viac info na 0907 429 904
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kompletný sortiment materiálov 
a doplnkov pre okná a dvere

prijme na TPP skladníka
manipulácia s tovarom, 

príjem a výdaj tovaru, ostatné práce v sklade
jednozmenná prevádzka

Požiadavky: Stredoškolské vzdelanie 
  s maturitou, VP “B“, VZV

 Plat:  1.050€

Kontakt: 046/5191 309, krchova@winktrade.sk

INZERCIA
0905 719 148

Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» 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)

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

30.6.2022 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 30.6.2022 

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
30.6.2022 

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 30.6.2022 

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Začalo preskúmanie územnoplánovacej 
dokumentácie TSK. Môže zachrániť 
aj lokalitu Hrádok v Bystričanoch 

Trenčiansky samosprávny kraj začal proces preskúmania 
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 
v znení zmien a doplnkov č.1 – 3. (ďalej ÚP) Výsledok preskúma-
vania poskytne výstup k prípadnej aktualizácii celého ÚP TSK. 
Verím, že zmenou krajského ÚP by sme zachránili lesy v našom 
regióne pred plánovanou ako aj možnou ťažbou andezitu. Na-
príklad lokalita Hrádok je stále vedená ako dobývací priestor. 

Som nesmierne rád, že proces preskúmania ÚP začal. Ide o 
agendu, ktorej sa ako krajský poslanec venujem dlhé mesiace, 
a ktorá súvisí aj s obmedzením ťažby andezitu priamo v lesoch 
Hornej Nitry. Nadmerná ťažba predstavuje vážny problém v 
obciach Cigeľ, Podhradie, Lehota pod Vt., Kamenec pod Vt. a 
Bystričany. 

- Svoje stanoviská na preskúmanie ÚP môže posielať aj verej-
nosť, obce, mestá právnické osoby, ktoré v budúcnosti majú 
akékoľvek rozvojové zámery atď. 

- Podnety je možné zasielať do 30. júna 2022.

- Naozaj ide o veľmi dôležitú vec, 
ktorá v prípade otvorenia ÚP TSK 
môže byť na prospech celému re-
giónu. 
 

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

• 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 ...

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 1x35m2.
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V mesiaci máj boli v našom Radobickom kosto-
le vykonané práce ako brúsenie a lakovanie dre-
va a následne maľovanie celého kostola. Všetky 
práce boli ukončené podľa plánu včas a dobre.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánu farárovi Mi-
roslavovi Hlaváčkovi za dobrú organizáciu počas vnútorných 
prác kostola. Patrí mu srdečná vďaka a úprimné „Pán Boh za-
plať“. Poďakovanie patrí aj pani starostke Mgr. Elene Valente-
je za dobrú spoluprácu s občanmi Radobice a za poskytnutie 
miestnosti na slúženie svätých omší počas prác v kostole. 
Taktiež sa patrí poďakovať aj maliarom a majstrom lešená-
rom, ktorí urobili kus zodpovednej roboty. Za ich vykonanú 
prácu im patrí úprimné „ďakujem“.

Poďakovanie patrí aj ženám, ktoré si popri svojich povin-
nostiach našli čas a po maľovaní kostol vyčistili. Za všetko im 
patrí srdečná vďaka.

Vnútorné práce kostola boli ukončené, ale v budúcnosti nás 
čaká ešte oprava ohrady kostola.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí svo-
jou aktivitou prispeli k úspešnému ukončeniu prác v kostole.

S pozdravom Koloman Brida, Radobica

RADOBICA DEDINKA, V NEJ ŽIJÚ 
ĽUDIA AKO JEDNA RODINKA
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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KONTAJNERY
- obytné, obchodné, skladové

0905 317 399    www.modulovestavby.eu
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                   Olej Nanovo

OBNOVA / OSETRENIE 

OLEJOVANYCH PARKIET

0915 183 6930915 183 693

ˇ
´

 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 
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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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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks

7
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel, 
diely – seriózna dohoda, 0908 
205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponukám do dlhodobého prenáj-
mu 1-izb. byt v PD Sever, zariadený 
v tichom, peknom prostredí. Cena 
220-290€, bez akontácie, bližšie 
informácie na 0944 589 022

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
» Kúpim staré, mechanické ho-
dinky, bankovky, mince, T: 0905 
767 777
» Úplne nové malé lietadielko na 
diaľkové ovládanie za 35€, 0910 
125 080

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám priateľku na vážny 
vzťah, 0918 256 367

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 me-
dzera 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Počet obyvateľov Prievidze stále klesá a od toho sa odvíja aj po-
čet poslancov. Zákon dokonca hovorí o spodnom limite 15 poslan-
cov. Od svojho zvolenia presadzujem znížiť počet členov zastupi-
teľstva v Prievidzi na 19. 

V týchto dňoch orgány mesta prejednávajú návrh na určenie 
poslancov pre nadchádzajúce volebné obdobie. Návrh súčasné-
ho vedenia mesta je opäť ponechať súčasný počet poslancov - 
25. 

S týmto sa nemôžem zmieriť, aj vzhľadom na to, že samosprávu 
čaká skutočne ťažké obdobie a nemôžeme bremeno zlého hos-
podárenia prenášať iba na ľudí, ale my - poslanci, musíme začať 
sami od seba. Okrem finančných úspor to prinesie aj efektívnosť 
rokovaní a vyšší demokratický mandát poslankýň a poslancov.

Optimizmom, že sa to tentokrát môže podariť ma napĺňa aj to, 
že podobný návrh na zníženie poslancov v minulosti predkla-
dal aj poslanecký kolega Michal Dobiaš. A myšlienku zníženia 
poslancov kraja predložil prednedávnom na rokovaní komisie v 
TSK i krajský poslanec a hovorca Kataríny Macháčkovej.

Dosť by ma teda prekvapilo, ak by takýto ra-
cionálny návrh v prievidzskom zastupiteľstve 
neprešiel. Čo myslíte Prievidžanky a Prievi-
džania …? Stačí Prievidzi 19 poslancov?

Napíšte mi Váš názor na Facebooku alebo 
na gigac@lepsiapd.sk️

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

PRIEVIDZA MUSÍ ŠETRIŤ NAJMÄ NA SEBE 
- 19 POSLANCOV NÁM ÚPLNE POSTAČUJE!

www.lepsiapd.sk

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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PROFESIONÁLNE PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBYMALIARSKE SLUŽBY

bytybyty  ••  domydomy  ••  administr. budovyadministr. budovy  • • fasádyfasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 2160940 943 216

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  8. a 29. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  8. a 29. 6.
Lazany 8. a 29. 6.
Kľačno, pri cintoríne 8. a 29. 6.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
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+ kľučka 

od 10€/ks

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
, ´

´

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

7,99€ 4,79€

7,99€
kus

12,99€

145€

210€

Laminátové 
podlahy

Metrážne
koberce

Kusové
koberce PVC

Interiérové
dvere - set 
vr. zárubne

Sofia bezpečnostné
dvere komplet 
= dvere + zárubňa + kľučka

Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

Kuchynské

linky a

vstavané 

skrine

na mieru.

489€
+ montáž od 169€

DIEGO
špecialista
na dvere
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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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„Keď umrie mamička, slniečko zájde... 
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad. 

Na celom svete sotva sa nájde, 
kto by ako mamička vedel mať rád.“

Dňa 1.6.2022 uplynul 1. rok od smrti našej 
milovanej mamičky a babičky

S láskou a s úctou spomína celá rodina. 

Antona Hianika.

Heleny Hianikovej

z Kocurian

a dňa 19.5.2022 uplynulo 18 rokov 
od smrti nášho drahého otecka

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

  5500%%
až do
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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 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:

Sales Engineer (A�er Sale)
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VAŠE ÚLOHY:

Komplexné spracovanie a vedenie čas� účtovnej agendy spoločnos� s fokusom na daňovú 
problema�ku, najmä zákon o DPH (trojstranné a reťazové obchody) 
Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok spoločnos� 
Zostavenie reportov a vyhodnotení na úrovni koncernu

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:

Accountant

13
 1
2
2
 0
2
8
2

ZAMESTNANIE

0905 719 148

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

inzerujte u nás

V súvislosti s dopravnými nehoda-
mi na diaľnici, upozorňuje polícia 
vodičov, aby pri nehodách neriešili 
rozbité autá a dostali sa čo najskôr 
do bezpečia, mimo diaľnicu.

Čo teda v žiadnom 
prípade nerobiť?

- zostať po nehode v aute
- vystupovať do strany prichádzajúcich 
vozidiel
- postaviť sa pred alebo za auto a čakať 
tam na pomoc
- pohybovať sa voľne po diaľnici
- regulovať dopravu na diaľnici
- postaviť sa tesne za zvodidlá
- opravovať poruchu na mieste

Myslite na bezpečnosť posádky!
- dajte si reflexné vesty
- vystúpte cez pravé dvere vozidla
- choďte do bezpečia, mimo vozovku, 
najlepšie v dostatočnej vzdialenosti za 
zvodidlá

- z bezpečného miesta privolajte pomoc 
na čísle 158 a prípadne kontaktujte bez-
platnú nonstop linka SOS CENTRUM 
0800 100 007
- pokiaľ to situácia dovoľuje, nezabud-
nite na vozovku umiestniť výstražný 
trojuholník. Umiestnite ho v dostatoč-
nej vzdialenosti od vášho vozidla.

Informácie poskytlo 
Krajské riaditeľstvo policajného 

zboru v Trnave

Zostať po nehode na diaľnici 
je obrovské riziko

» ren
zdroj foto Mizianitka pixabay
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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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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravuje v 

dňoch 21. – 25. júna 2022 36. ročník Hornonitrianskych 

folklórnych slávností. V tomto ročníku sa slávnosti 

uskutočnia priamo v centre Prievidze na Námestí slo-

body. Tento veľkorysý priestor ponúkne možnosť pre-

zentovať sa ľudovým remeselníkom a folkloristom z 

celého regiónu Hornej Nitry.

Hornonitrianske folklórne slávnosti sa začnú v utorok 21. 
júna 2022 o 17:00 h v galérii RegionArt vernisážou výstavy 
fotografií s názvom Otváranie očí. Výstava bude prezentovať 
fotografie zo zachovanej tradičnej architektúry jednotlivých 
dolín Hornej Nitry. Súčasťou výstavy bude odovzdanie ceny 
PRO PATRIA za príkladne obnovené tradičné domy majite-
ľom, ktorí boli vybraní odbornou porotou. Slávnosti budú 
pokračovať v stredu 22. júna 2022 o 17:00 h prezentáciou 
tradičného odevu čičmiansko-belianskej oblasti Biele bo-
hatstvo v zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Vo štvrtok 23. júna 2022 o 17:00 h sa v Regionálnom kultúr-
nom centre v Prievidzi dozvieme viac o živote a tradíciách 
belianskej doliny. 

Hlavný program 36. Hornonitrianskych folklórnych 

slávností, ktorý sa bude konať na Námestí slobody v Prie-
vidzi, otvorí v piatok 24. júna o 17:00 h riaditeľka Regionál-
neho kultúrneho centra Ľudmila Húsková spolu s primátor-
kou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou a predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom, 
ktorí prevzali záštitu nad celým podujatím. Vystúpenie det-
ských folklórnych súborov a detských ľudových hudieb s 
názvom Veselože začne o 17:30 h. O 19:30 h bude program 

pokračovať Medailónom FS Vtáčnik z Prievidze pri príle-
žitosti 50. výročia založenia pod vedením Tomáša Bakytu. 
Záver dňa bude patriť Škole tanca, ktorá sa začne o 21:00 h 
v Event Home Prievidza s lektorom Michalom Dudášom. Do 
tanca bude hrať ĽH Beťári, ĽH súrodencov Michalcovcov a 
ĽH FSk Lubená.

V sobotu 25. júna budú slávnosti pokračovať na Námestí 
slobody v Prievidzi o 16:00 h programom Mladé výhonky, 
v ktorom sa predstavia úspešní detskí hudobní interpreti – 
speváci i muzikanti. O 17:00 h začne program folklórnych 
skupín Hornej Nitry s názvom Povedačky (...tak vraveli 

stará mať). V programe sa predstavia regionálne folklórne 
skupiny. Hlavným hosťom 36. Hornonitrianskych folklór-
nych slávností bude FS Šarišan z Prešova, ktorého program 
začne o 20:00 h. Súčasťou 36. ročníka Hornonitrianskych 
folklórnych slávností bude remeselný jarmok spojený s 
tvorivými dielňami a tradičná kuchyňa Hornej Nitry.

Príďte na festival, ktorý ponúka bohatstvo našej minulosti, 
silného ducha súčasnosti a dedičstvo našej budúcnosti. 

36. Hornonitrianske folklórne slávnosti

Predajcov rôzneho sortimentu pozývame na Baníc-

ky jarmok 2022 – najväčšie podujatie svojho druhu v 

Prievidzi.

Banícky jarmok 2022 je podujatie s viac ako 30. ročnou 
tradíciou. V tomto roku sa uskutoční v dňoch 9 . až 11. 
septembra 2022. Záujemcovia o predaj rôzneho druhu 
tovaru sa môžu prihlásiť do 31. júla 2022 prostredníc-
tvom prihlášky, uverejnenej na webovej stránke mesta 
Prievidza www.prievidza.sk. 

Výzva predajcom: poďte na Banícky jarmok 2022
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme 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

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
-0
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0944 113 140

AKC
IA

DO 3
0. JÚ

NA

2022

13
 1
2
2
 0
2
14

5
2
-0
0
0
3

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


