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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov
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juricek.peter69@gmail.com
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Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0905 915 035

INZerCIA
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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Zamestnanci žiadajú o dávku ne-
mocenské iba ak PN trvá viac ako 10 
dní. Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v 
karanténe alebo izolácii a ošetrujúci 
lekár im potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť z dôvodu karanténne-
ho opatrenia/izolácie, informujú o 
svojej práceneschopnosti v prvom 
rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu 
mzdy za prvých desať dní práce-
neschopnosti. Teda aj v prípade, ak v 
súvislosti s vlnou omikron zamestna-
nec absolvuje len skrátenú 5-dňovú 
karanténu. Zamestnanci o dávku ne-
mocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu 
prostredníctvom elektronického for-
mulára až v prípade, ak im dočasná 
pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 
kalendárnych dní.

Jedinou výnimkou sú zamest-
nanci, ktorí si uplatňujú nárok na ne-
mocenské po skončení pracovného 
pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo 
zamestnanci, ktorým pracovnopráv-
ny vzťah skončil počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej 
poisťovni podávajú žiadosť o dávku ne-
mocenské hneď.

V prípade zamestnancov nárok 
na dávku nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti. So-
ciálna poisťovňa preto prosí občanov, 
aby na túto skutočnosť nezabúdali a 

nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže 
každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa 
preskúmať, aj keď nárok na nemocen-
ské nevznikne, žiadosti zamestnancov, 
ktorým práceneschopnosť ešte netrvá 
viac ako 10 dní, môžu procesy posu-
dzovania nároku na dávku predlžovať. 
Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a 
jeho dočasná pracovná neschopnosť 
nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna 
poisťovňa musí zamietnuť nárok na ne-
mocenské vydaním rozhodnutia. Táto 
činnosť oberá zamestnancov pobočiek 
Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu 
venovať skoršej výplate ostatných ne-
mocenských dávok.

Samostatne zárobkovo činné oso-
by a dobrovoľne poistené osoby na 
rozdiel od zamestnancov žiadajú Soci-
álnu poisťovňu o pandemickú dávku 
nemocenské prostredníctvom vyplne-
nia elektronického formulára hneď od 
prvého dňa práceneschopnosti z dôvo-
du karanténneho opatrenia/izolácie.

Omikron, karanténa a PN

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

0905 915 035
5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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»KKÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»KÚPIM STARÝ TRAKTOR 
ZETOR 15,25,50,SKODA 30. 
0940100473
»Kúpim literatúru k starým 
motocyklom a traktorom. 
Návody, katalógy, plagáty 
atd. 0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
kontakt: 0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
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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.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 

adresu personalne.sk@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

 

- mzdové podmienky brutto 950-1540€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK

 SKLADNÍK

- mzdové podmienky brutto 810-1425€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

- mzdové podmienky brutto 800-1300€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia

· zvýšenie mzdy po skúšobnej dobe
· letný bonus, zimný bonus
· odmena za zaúčanie, mimoriadne odmeny, tímový bonus
· odmena za odporučenie kandidáta 2000€
· ročné navyšovanie miezd
· pracovné prostredie na vysokej úrovni
· práca s modernými technológiami, možnosť 
  odborného rastu
· pracovná zmluva priamo s Bonfiglioli (nie s agentúrou)
· ďalšie benefity (firemné akcie, výlety, Mikuláš, Vianoce, 
  športové a relaxačné aktivity)
· sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti 
  a iných udalostiach
· doprava do práce v rámci Považskej Bystrice

Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 

 TECHNIK KVALITY
- mzdové podmienky brutto 950-1390€/mesiac 

v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia
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SKLADNÍK

MZDA od 1050€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus
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6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti

INZeráT,KTOrÝ
PreDáVA
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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 stále 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 32
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