
BB 20-48 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 50 530 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Č. 48 / 27. NOVEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

BREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKO
BYSTRICKO
BREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKO
BYSTRICKO
BREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKO
BYSTRICKO
BREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKOBREZNIANSKO

Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!
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2,45€/kg

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!

13
 12

0 
04

44



BB 20-48 strana_ 2

služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk

Redakcia: Rudlovská cesta 53 
BANSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Ing. Dagmar Babicová  0907 727 204
Linda Marková  0907 877 862

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

43 200 výtlaèkov

B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (50.530 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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



BB 20-48 strana_ 3

službybysTRICKO
3



BB 20-48 strana_ 4

Hlavu HORe / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KÚPIM ŠKODU 1000MB 
0915866416
»KÚPIM ND NA TATRU 603, 
613 ALEBO AJ CELÉ AUTO 
0915866416

»Prenajmem 1iz.byt v BB za 
340. 0911285075

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Ponúkam dobrým ľuďom 
5-mesačné mačiatka mač-
ka kocúrik čierno biele pek-
né prítulné 0940897782

»Človek bez domova po-
skytnem bývanie a príleži-
tostnú prácu 0905345319
»Kúpim domáce tkané 
plátno vrecia kroje staro-
žitnosti maľované truhlice. 
0909117320

»HĽADÁM MANUÁLNU BRI-
GÁDU- FINANČNÉ PRILEPŠE-
NIE NA VIANOCE. AJ DLHODO-
BO. 0915620748

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov. 
Niektorí majú peniaze, iní tituly a 
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypraco-
vali svojim talentom a tvrdou prácou. 
Majú vplyv na mnohých ľudí a nieke-
dy im zachutia sláva a moc. Pyšní a 
mocní sa snažia kraľovať druhým. 
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj 
umlčia. Neprijímajú iné názory a 
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú 
svoje predstavy o fungovaní sveta 
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dob-
rými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa 
prezentujú silou, iní krásnymi slova-
mi, ďalší pozlátenými rúchami.

Bol raz jeden kráľ. Volal sa Belo 
IV. Údajne sa skrýval pred Turkami na 
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu 
dcéra Margita. Pomáhala hladným a 
chudobným. Vymenila zlatú korunu za 
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita 
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. 
Uctievame si ju v Kláštore pod Znievom. 
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu 
sv. Margity. V týchto dňoch nám Martin 
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú 
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom 
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň 
Krista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od 
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za 

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta. 
Slúžil a obetoval sa za nás.

Mnohí mocní tohto sveta sú nemoc-
ní - zameraní na seba, hluchí a slepí 
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a 
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do 
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na 
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba, 
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú 
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozda-
li. Ich sila nie je v silných slovách, ale v 
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce, 
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne 
pokľaknú pred Jediným a skutočným 
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú 
na dary. Lenže funguje to opačne - naj-
skôr sa dáva, až potom dostáva. Dávaj-
me druhým bez toho, aby sme očakávali 
vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme 
seba, svoju bezmocnosť, starosti a trá-
penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
Väčšie ako si 
vieme pred-
staviť.

Jediný skutočný kráľ

» Ján Košturiak

penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
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Adventný čas je mimoriadne vhodný 
aj na to, aby sme si dôsledne uvedo-
mili, ako zaobchádzame s potravi-
nami.

Príliš veľa ich totiž nevyužijeme 
na to, na čo sú určené, na potravu, ale, 
žiaľ, končia na skládkach odpadov a 
v spaľovniach. Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov určilo 
29. september za Medzinárodný deň 
povedomia o potravinových stratách 
a plytvaní potravinami. Ten deň je už 
dávno za nami. Ale pred nami je čas na 
pripomenutie si jeho hlavného zámeru. 
A tým je najmä zvyšovať povedomie o 
tomto probléme, ako aj hľadanie riešení 
na všetkých úrovniach potravinového 
reťazca, zmiernenie negatívnych dopa-
dov a taktiež zníženie potravinových 
strát vo výrobe potravín i v dodávateľ-
ských reťazcoch už v najbližších rokoch.

Okrem Európskej komisie sa k ini-
ciatíve Organizácie pre výživu a poľno-
hospodárstvo OSN a k ďalším organi-
záciám v rámci globálnej výzvy na boj 
proti potravinovým stratám a plytvaniu 
potravinami pripája aj náš agrorezort, 
ktorý si plne uvedomuje závažnosť tohto 
celosvetového problému. Jedným z jeho 
dlhodobých cieľov je preto zvyšovať u 
obyvateľov Slovenskej republiky pove-
domie o tejto problematike.

V Európskej únii skončí  v odpade 

ročne takmer 89 miliónov ton potravín. 
Na Slovensku je to 35 až 168 kilogramov 
na osobu ročne. Mrhaniu potravinami 
a jedlom pritom môžeme predchádzať 
niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým 
ide o plánovanie našej spotreby jedla,  
ale aj správne rozoznávanie údajov, kto-
ré sú na výrobkoch uvedené. V prvom 
rade o rozlišovanie dátumu spotreby a 
dátumu minimálnej trvanlivosti. Ďal-
ším dôležitým faktorom, ktorý sa odpo-
rúča mať na zreteli a ktorým predídeme 
k znehodnocovaniu potravín v domác-
nostiach, je ich správne skladovanie.

Znižovanie potravinových strát a 
plytvanie potravinami je neoddeliteľ-
nou súčasťou stratégie Európskej únie 
„Farm to Fork“ pre spravodlivý, zdravý 
a ekologický potravinový systém, ktorý 
navrhuje stanoviť právne záväzné ciele 
na zníženie plytvania potravinami v ce-
lej Európskej únii do roku 2023.

Nemrhajme potravinami, 
nie je to civilizované

» red
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Kuracie 
prsné rezne

079

-38%
kg

1.29

Banány

Kuracie 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mozzarella 
• rôzne druhy

045

-30%

(100 g = 0,36)

125 g

0.65

169

-29%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.39

Mleté 
brav�ové mäso

Klementínky 089

-35%
kg

1.39

10 kg
XXL balenie

299

-48%

(1 kg = 0,30)

10 kg balenie

5.79*

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové
• neprané

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 30. 11. 

Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Horalka

033

-21%

(100 g = 0,66)

50 g

0.42
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349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

Jacobs 
Velvet
• instantá káva

Milka 
Mlie�na �okoláda  
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 
0,79/0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

Granko

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

Kelt 
• svetlé vý�apné pivo

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.39

Jumbo arašidy  
• pražené, nelúpané

139

-22%

(1 kg = 2,78)

500 g

1.79

36/40 % 
alkoholu

Karatské KB 
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

Nitansky jogurt 
• rôzne druhy

029

-25%

(100 g = 0.19)

150 g

0.39*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
30. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Deva
• rôzne druhy

019

-38%

(100 g = 0,72/ 
0,70/0,63)

26,5/27/30 g

0.31*
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Ministerstvo životného prostredia 
SR prijalo delegáciu Zväzu cho-
vateľov oviec a kôz (ZCHOK). Zá-
stupcovia zväzu počas rokovania 
predniesli pripomienky k návrhu 
vyhlášky pripravovanej envirore-
zortom, ktorá má spresniť pravidlá 
odškodňovania chovateľov pri 
škodách spôsobených chránenými 
dravcami určené zákonom o ochra-
ne prírody a krajiny.

Vyhláška na jednej strane v znač-
nej miere uľahčí uplatnenie nároku 
poškodeného chovateľa na náhradu 
škody tým, že výrazne zjednoduší 
podmienky na preukazovanie spôso-
bených škôd. Na druhej strane však 
ministerstvo naďalej zastáva názor, že 
ZCHOK nemôže očakávať, že štát bude 
kompenzovať škody vzniknuté na  ne-
zabezpečených stádach.

Členovia ZCHOK vítajú zjednodu-
šenie procesu nahlasovania škôd spô-
sobených chránenými dravcami, iné 
časti vyhlášky však kritizujú a budú 
ich písomne pripomienkovať.

Je na každom chovateľovi, aby na 
ochranu svojich hospodárskych zvie-
rat realizoval potrebné preventívne 
opatrenia. „Žiaľ niektorí chovatelia 
ochranu svojich chovov zanedbávajú. 
Rátajú s tým, že škody im uhradí štát. 
MŽP aj skutočne chovateľom škody 

uhrádza, súčasný zákon ale garantuje 
preplatenie iba tých škôd, ktoré si ne-
dbalosťou nespôsobili samotní chova-
telia“, vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vedenie envirorezortu si uvedo-
muje, že niektoré naozaj efektívne 
opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. 
Práve preto bude MŽP SR aktívne pre-
sadzovať, aby pri nastavovaní spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky na nad-
chádzajúce finančné obdobie 2021-2027 
Slovensko v maximálnej miere využilo 
prostriedky pre podporu chovateľov 
hospodárskych zvierat. Vrátane prí-
spevkov na preventívne opatrenia sme-
rované k zabráneniu vzniku škôd.

MŽP SR bude pokračovať v stretnu-
tiach s dotknutými pripomienkujúcimi 
subjektami až do  30. novembra 2020, 
kedy uplynie lehota pripomienkova-
nia.

Ochrana vlka dravého 
na programe dňa

» red
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                                         CENY, KTORÉ 
NEZAŤAŽIA RODINNÝ ROZPOČET 
AKCIA

www.real-therm.sk  •  www.hi-sec.sk  •        Realtherm okna a dvere
0902 337 227  •  0904 966 563

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

PLASTOVÉ
A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

viac typov     
    a farieb

ZĽAVA

NA OKNÁ

50%

OD

EUR
299

28. november 1989    
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli 
na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany 

Výročia a udalosti
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1. decembra 1835      
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok 

Výročia a udalosti
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Je to tu, pomoc sa ponúka, ale máte 
na ňu iba pár dní...

Ministerstvo kultúry spustilo do-
tácie na pomoc kultúre a kreatívnemu 
priemyslu. Cieľom Výzvy – pomoc pre 
technické a podporné profesie v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle je zmier-
niť dopady pandémie COVID-19 na pro-
fesionálov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, ktorí od marca do septem-
bra 2020 nemohli čerpať finančnú pod-
poru z projektu Prvá pomoc Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 
do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí 
splnia podmienky výzvy, dostanú do-
táciu do konca roka.
1.Žiadateľom o poskytnutie dotácie 
môže byť:

a) fyzická osoba – jednotlivec,
b) fyzická osoba – živnostník.

2. Podmienky poskytnutia dotácie:
dosiahol príjem zo závislej činnosti 

a/alebo z poberania dávok vypláca-
ných z dôchodkového poistenia a čistý 
príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/
alebo z poberania dávok vyplácaných 
z dôchodkového poistenia v kalendár-
nom mesiaci, za ktorý si uplatňuje ná-
rok na dotáciu, nepresiahol hodnotu 
vyššiu ako 540 eur,je zapísaný v evi-
dencii iných profesionálov v kultúre 
alebo ku dňu podania žiadosti o dotá-
ciu podal žiadosť o zápis do evidencie 
iných profesionálov v kultúre – http://

www.fpu.sk,nebol príjemcom finanč-
ného príspevku v rámci projektu „Prvá 
pomoc“,nebol poberateľom dávky v ne-
zamestnanosti za kalendárny mesiac, 
na ktorý si uplatňuje dotáciu,nebol 
žiadateľom o finančnú podporu v rám-
ci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej 
dňa 18.09.2020 Fondom na podporu 
umenia,nebol žiadateľom o finančnú 
podporu v rámci Mimoriadnej výzvy 
č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom 
na podporu kultúry národnostných 
menšín.
3. Dokumenty k podprogramu:

Výzva na predkladanie žiadostí na 
rok 2020 – COVID – 19.Návrh na uza-
tvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu.Akceptačný for-
mulár (prijatie návrhu na uzatvorenie 
zmluvy).Vzor žiadosti o poskytnutie 
dotácie.Schéma minimálnej pomoci 
na podporu kultúry a kreatívneho prie-
myslu v súvislosti s pandémiou ochore-
nia COVID-19 – DM – 15/2020.Formulár 
na elektronickú registráciu žiadosti – 
https://ds.culture.gov.sk (elektronické 
podávanie žiadosti bude sprístupnené 
23. 11. 2020)Príručka pre elektronickú 
registráciu pre podprogram 6.2 na rok 
2020.

Žiadateľom na pomoc s elektronic-
kou registráciou je k dispozícii call cen-
trum v čase od 8:00 hod do 20:00 hod 
na +421 2 32 184 357.

Kreatívci, máte málo času!

» red
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 

 
0905 344 461 - 0915 956 707
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
66
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

na predaj  
kvalitnú zeminu, 
hnedú ornicu. 

odovoz zeminy.
Cena dohodou.

t. kontakt:

0911 285 291 80
12
00

06
6

INZERCIA
0907 727 204
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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