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PONUKA PRÁCE NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

  Náplň práce:
- obsluha CNC stroja 
  (bez programovania)
- nepretržitá 
  prevádzka
- prax v obore 
  min. 0,5 roka

  Náplň práce:
- vyvarovanie 
  odliatkov
- práca na 
  1 až 2  zmeny
- prax 
  v obore 1 rok

CNC OPERÁTORZVÁRAČ

Kontakt:
personalne@medeko.sk 
0917 146 595

MZDA:
- Nástupná 800 až 900 € + cca 
  150€ príplatky za neptretržitú
  prevádzku (z toho základná
  mzda 700€)
- Bonus 2 x ročne

PONÚKANÉ BENEFITY:
- Obedy v cene 0,5 €
- Wellness služby v Nimnici 
  a ďalšie benefity 

MEDEKO je stabilná rodinná firma v Považskej Bystrici s 25 - ročnou tradíciou
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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Vzorkovne: P. Bystrica: Budova “Zaťko” pri Kauflande, alebo v areáli OSBD

Tel: 042/4362391, www.williman.sk
KONTAKT: 0907 974 791

Bezpečnostné dvere  už od 319€
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PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
UBYTOVANIE

+420 604 515 863
8
5
-0
2
9
8

0
9
-1
8

prevádzka 
Kúpele Nimnica

Príjmeme do TPP 

0915 855 069

pracovníčky 
pekár-cukrár 
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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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    42.810 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

DISTRIBÚCIA (28.230 domácností)
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- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia

www.drevoza.sk

od 125 €

od 160 €, A2
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Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Le-
nin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, 
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu 
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pi-
nochet, Nicolae Ceaușescu  boli revo-
lucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí 
aj ich zabíjať. 

Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli 
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran-
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. 
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto-
rí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú 
od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. 
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik-
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali 
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou 
skupinou verných. Ľudí s iným názorom 
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko-
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic-
ky rozprávali občanom svoje predstavy 
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre-
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to 
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo 
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo-
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. 
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip-
tá pre študentov. S diagnózami ťažkých 
psychických nemocí - narcisizmu, psy-
chopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a 
dar reči. Šírili okolo seba strach a po-
tláčali iné názory. Mnohí mali vysoké 
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli 
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich 
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom, 
ktorých si sami označili za nepriateľov a 
zradcov.  Pritom to boli často ľudia, kto-
rí im chceli pomôcť napraviť ich chybné 
rozhodnutia a priviesť ich na správnu 
cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do 
nemilosti alebo prišli o život. Diktátori 
a psychopati majú charizmu, sebavedo-
mie, inteligenciu a túžbu po moci. Ve-
dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku 
konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny 
ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin 
za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori 
nepatria iba do histórie. Aj dnes máme 
rôznych medzi sebou. Definujú si svoje 
skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 
im ešte väč-
šie utrpenie 
a zlo.

Revolúcionári a diktátori

» Ján Košturiak

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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T: 0918 827 303, 0907 683 826Najvyššia kvalita
za skvelú cenu !

Kamenárstvo
BOLEGA

milanbolega@gmail.com
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0905 915 035

INZErCIa
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR
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Kontakt:  0907 732 180 e-mail realizacie@sadro.sk
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24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

0907 673 930

»KÚPIM SIMSON STE-
LU PIONIER Ponúknite 
0949505827
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ DIELY DOKL ADY. 
0940100473
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
»Babeta, Simson, pio-
nier KÚPIM Ponúknite 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim mince a bankovky 
1.slovenského štátu, vyzna-
menania 0907166358 

»Ponúkam lásku žene 
0908 634 618 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP PB 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    
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V Očnom centre Sokolík poskytujeme očnú starostlivosť 
v plnom rozsahu ako na operačných sálach, tak i v našich 
špecializovaných ambulanciách. To všetko samozrejme za 
splnenia najprísnejších protiepidemických opatrení.

„Sme radi, že naši pacienti zostávajú zodpovední, aby sa ich stav ne-
zhoršil,“ hovorí MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík 
a dodáva: „Je dôležité, aby sa zdravotníctvo nezastavilo a neveno-
valo sa len epidémii. I v oblasti očnej starostlivosti existuje mnoho 
ochorení, ktorých včasnú diagnostiku a začatie liečby nie je možné 
odkladať. Ak by niektorí pacienti zo strachu z koronavírusu vyšetre-
nie zraku odkladali a prišli neskoro, mohlo by u nich dôjsť k vážnemu 
poškodeniu zraku alebo dokonca k jeho strate.“

Základom je nepodceňovať 
prevenciu ani v čase epidémie
V oblasti očného lekárstva sú najohrozenej-
šou skupinou seniori. Preto sú u osôb nad 
60 rokov dôležité pravidelné preventívne 
prehliadky zraku, a to i vtedy, keď žiadny 
problém pacient nepociťuje. V tomto veku 
sa môžu objavovať rôzne vážne očné ocho-
renia, ktoré v konečnom dôsledku môžu sta-
rých ľudí ohroziť viac ako koronavírus. 
„Príkladom môže byť napríklad Vekom pod-
mienená makulárna degenerácia (VPDM), 
ktorá postihuje 15% seniorov,“ hovorí primár 
Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM do-
káže nevratne zničiť zrak počas niekoľkých 
týždňov alebo mesiacov. Preto je dôležitá 
skorá diagnostika. Riziko slepoty je pri tomto 

SCREENING

ZADARMO!

Vážne očné ochorenia ohrozujúce seniorov

Neodkladajte kvôli koronavírusu vyšetrenie svojich očí 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 

(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ochore-
niam sietnice a je najčastejšou 

príčinou ťažkej straty zraku 
až slepoty u starších ľudí. Pri 

makulárnej degenerácii dochádza 
k postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Zelený zákal 
(odborne Glaukóm)

Patrí k častým očným ochoreniam, 
ktoré je však veľmi závažné a býva 

nazývané i „tichý zlodej zraku“. 
Dôvodom je, že pri zelenom zákale 
dochádza k postupnej degenerácii 
a odumieraniu zrakového nervu, 

avšak pacient žiadne príznaky 
nepociťuje. 

Diabetická retinopatia
Je závažné ochorenie ciev očnej 
sietnice dôsledkom zle liečenej 

cukrovky. Vysoká hladina cukru 
v krvi spôsobuje upchatie 

i poškodenie drobných ciev, ktorými 
je sietnica pretkaná. Dochádza tak 

k nedostatočnému prekrveniu 
i opuchu sietnice, ktoré spôsobuje 

zhoršené videnie až po stratu zraku. 

Sivý zákal (odborne Katarakta)
Vzniká najčastejšie dôsledkom 
starnutia ľudskej očnej šošovky 

a väčšinou postihuje osoby 
vo veku 60 až 75 rokov. 

Pri sivom zákale dochádza 
k zakaleniu ľudskej očnej šošov-
ky, čo bráni prieniku svetelných 

lúčov na sietnicu, a človek to 
vníma, ako keby videl cez hmlu. 

SCREENING JE PRIPRAVENÝ V SPOLUPRÁCI SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI.

a využite mimoriadnu ponuku 
na screening sietnice ZADARMO

Objednajte sa do 15. mája 2021

ČO VŠETKO MÔŽE ŠPECIÁLNE 
SKENOVANIE  SIETNICE ODHALIŤ?
- Ná dorové ochorenie oka - onkologické ochorenia

- Zelený zákal (glaukóm)

- Ochorenie makuly (miesto najostrejšieho videnia)

- Vekom podmienenú degeneráciu makuly

- Poruchy zásobenia sietnice krvou

- Všetky degeneratívne zmeny na sietnici oka

- Cievne ochorenie sietnice

- Odumretie ciev v oku

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk NEZABUDNITE, že za zdravotnou  starostlivosťou môžete cestovať!

0904 146 537

Pri objednaní uveďte heslo: REGION PRESS

AKCIA!AKCIA!

VOLAJTE: 

ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás 
rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi účin-
ne aplikovať biologickú liečbu pomocou tzv. 
anti-VEGF látok.“

Ďalším dôvodom pre kontrolu zraku je i ze-
lený zákal alebo glaukóm. Oko totiž môže 
trápi zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom 
ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vysoký vnútro-
očný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť 
príčinou vzniku glaukómu, ktorý býva nazý-
vaný i „tichý zlodej zraku“. Pacient pri ňom 
totiž necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez 
povšimnutia tak dochádza k vážnemu po-
škodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť 
až k úplnej strate zraku. 
Preventívne vyšetrenie u starších osôb môže 
odhaliť i sivý zákal, ktorý ľuďom zhoršuje vi-

denie. Operácia sivého zákalu by sa nemala 
zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kva-
lita života, ale i to, že čím viac je sivý zákal 
tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. Od-
kladať preventívne vyšetrenie by nemali ani 
diabetici. Tí by mali podstúpiť preventívne 
vyšetrenie z dôvodu tzv. diabetickej retino-
patie. „Zákernosť tohto ochorenia spočíva 
predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spo-
čiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi 
príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví 
zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už nie 
je možné napraviť, iba spomaliť“, vysvetľuje 
pán primár Sokolík. 

Nezabudnite teda na prevenciu ani 
vy a objednajte sa na preventívne 
vyšetrenie hoci i hneď teraz!
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  Majitelia rodinných domov, ktorí 
vykurujú svoje domácnosti pomo-
cou kotlov na tuhé palivá by sa 
mali na nasledujúcu zimu pripraviť 
včas. Nákup paliva tesne pred se-
zónou, alebo kúrenie menej kvalit-
nými palivami môže vykurovanie 
zbytočne predražiť a nemusí vždy 
v dome zabezpečiť požadovanú 
tepelnú pohodu. V priebehu mesi-
acov apríl, máj a jún môžete využiť 
zvýhodnenú cenu na nákup kvalit-
ných nemeckých brikiet UNION®.

    Hnedouhoľné brikety sú cenovo 
výhodné a ľahko skladovateľné tuhé 
palivo. Šetria čas, prácu a znižujú 
náklady na vykurovanie. Okrem ne-

sporných benefitov, ktoré toto palivo 
ponúka si môžete kvalitné nemecké 
brikety UNION®  kúpiť v priebehu 
marca, apríla a mája za zvýhodnenú 
cenu.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE 
ZÁSOB PALIVA
   Každý správny hospodár vie, že zá-

soby paliva je najlepšie doplniť hneď 
po skončení vykurovacej sezóny. Je to 
predovšetkým kvôli skutočnosti, že až 
90% slovenských rodinných domov 
využíva na kúrenie ako tuhé palivo 

drevo, ktoré musí do začiatku vykuro-

vacej sezóny vyschnúť. Toho si uvedo-

muje aj nemecký výrobca brikiet UNI-
ON® a napriek tomu, že briketami 
môžete kúriť hneď po ich obstaraní, 
dopĺňa sklady svojich veľkoodbera-

teľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. 
apríla do 30. júna kvalitné hnedouhoľ-
né brikety za bezkonkurenčné ceny. 
„Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny 
brikiet cez jarné mesiace. Z našich 
skúseností vieme, že práve toto ob-

dobie je najlepší čas na ich kúpu. Na 
produkty UNION® môžete pýtať pri-

amo u veľkoobchodníkov, každý pre-

dajca rád poskytne bližšie informácie 
a pripraví cenovú ponuku,“ približuje 
v mene poprednej nemeckej značky 
brikiet UNION® Klára Šerhaklová, 

PREČO BRIEKTY UNION®
  Hnedouhoľné brikety sú ideálnou 
voľbou pre majiteľov kotlov na tuhé 
palivo. Po kvalitatívnej a praktickej 
stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti 
vykazujú najlepšie parametre spo-

medzi tuhých palív. Lisované sú vý-

hradne z hnedouhoľného prachu, bez 

prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynika-

jú nízkym obsahom síry a ostáva po 
nich menej popola. Spaľovanie brikiet 
UNION® je ohľaduplnejšie k životné-

mu prostrediu. Brikety navyše horia 
rovnomerne a dlho, vďaka čomu ve-

dia zabezpečiť optimálnu tepelnú po-

hodu pri nižšej spotrebe. Aj napriek, 
na prvý pohľad, vyššej obstarávacej 
cene, budú vaše náklady na kúrenie 
nižšie.

Brikety UNION® sú teraz dostupné 
za zvýhodnené ceny. Ponuku Vám na 
vyžiadanie radi pripravia autorizovaní 
predajcovia.

Ušetrite na kúrení - využite 
výhodné ceny brikiet UNION®

●  Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym 
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety 
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.

●  Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej 
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po 
nich menej popola.

●  100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušené-

ho, upraveného hnedého uhlia a nepri-
dáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.

●  Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia 
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne 
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu 
a kvality.

Viac o briketách UNION® nájdete na 
https://www.union-original.com/sk. 
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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 
tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

V základnej mzde nie sú zahrnuté príplatky za 
nočnú prácu a nadčas, tímový bonus pri splnení
 skupinového cieľa, letný a zimný bonus.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu ivana.bednarova@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV 
- základná mzda 865 € btt PLUS mesačné 
  prémie 130 € btt + príplatky + 13-ty plat

• motivujúce finančné ohodnotenie, 13-ty plat,
• pracovnú zmluvu priamo s Bonfiglioli, nie
   s personálnou agentúrou,
• možnosť odborného rastu, pracovné podmienky 
   na vysokej úrovni,
• dopravu do zamestnania v rámci Považskej Bystrice,
• rôzne iné benefity.

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 TECHNIK KVALITY
  - základná mzda od 950 € btt PLUS mesačné
     prémie od 145 € btt + príplatky + 13-ty plat

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK
- základná mzda 755 € btt PLUS mesačné   
  prémie 115 € btt + príplatky + 13-ty plat

x
x
-x
xViac info na tel.: 0908 710 704

víkendy voľné,
požadujeme prax min.1 rok a zodpovedný prístup

na pravidelnú prepravu v rámci SVK a EU, 

Hľadáme:
- vodiča kamióna  

jednozmenná prevádzka, nástup možný ihneď
- operátorov do drevovýroby

x
x
-x
x

- Pomocná sila do kuchyne (6 hod. úväzok) 470€ brutto+príplatky

- Pomocný/raňajkový kuchár 740€ + príplatky

- Masér/masérka 740€ + príplatky

- Chyžná 625€ + príplatky

- Čašník/čašníčka 740€ + príplatky

Hotel Gino Park Palace, 
Orlové 116, Považská Bystrica 

hľadá zamestnancov na pozície:

V prípade záujmu volajte v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
na tel.: +421 42 44 59 600 alebo na email info@parkpalace.sk 
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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0907 673 930

INZErCIa
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


