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KVALITNÉ VÝROBKY za SUPER CENY!

www.artrade.sk  

Pov. Podhradie 317, Pov. Bystrica

www.artrade.sk  

y
0904 030 950, 0903 557 685, 042 432 6250 
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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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
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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ARKAM, s.r.o.
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
- 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
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Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak
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Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman



PB22-06 5

elektropovažsko
5

7
5

-1
0

1
7
5
-0
2



PB22-06 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
3
-0
0
0
1



PB22-06 7

politiCkÁ inzerCia / spomíname, službypovažsko
7

3
3
-0
0
0
1



PB22-06 8

spravodajstvo / služby, zdravie Najčítanejšie regionálne noviny
8

EUR

3
3
-0
0
1
0

Podpora zamestnanosti v regióne aj vďaka národnému projektu 
„Chyť sa svojej šance“

   Za účelom podpory vytvárania nových pracovných miest, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Považská Bystrica predstavuje nový národný projekt pod názvom „Chyť sa svo-
jej šance“, do ktorého sa môžu zapojiť zamestnávatelia, ale aj obce a mestá. Projekt je 
zameraný na  zamestnávanie mladých ľudí, uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale 
uplatnenie sa na trhu práce by  mali nájsť aj ďalšie znevýhodnené skupiny uchádzačov 
o zamestnanie – napríklad dlhodobo  nezamestnaní, ľudia vo veku nad 50 rokov, s nízkym 
stupňom vzdelania, či zdravotne postihnutí. 
   Pre zamestnávateľov sú určené dve opatrenia a to opatrenie č. 2 a opatrenie č. 3. 
Prostredníctvom opatrenia č. 2 pod názvom „Podpora mentorovaného zapracovania ako 
súčasti pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a mladého uchá-
dzača o zamestnanie s následným pokračovaním praxe“,  by mali nájsť lepšie uplatnenie 
na trhu práce mladí ľudia do 30 rokov. Zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto 
na dobu neurčitú môžu požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok 
na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru 
na mentorované zapracovanie a prax. Výška príspevku je najviac  80 % celkovej ceny práce 
zamestnanca, maximálne však  742,36 Eur mesačne. Úrad práce poskytuje zamestnávate-
ľovi okrem toho aj finančný príspevok pre mentora vo výške najviac 218,34 Eur na jedného 
mentorovaného zamestnanca za každý mesiac mentorovania. V rámci mentorovaného 
zapracovania si budú zamestnanci osvojovať teoretické aj praktické zručnosti pod vede-
ním mentora, ktorého si určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. Mentorované 
zapracovanie bude trvať vždy 4 mesiace s finančným podporením a následná prax bude 
trvať vždy 2 mesiace bez finančného príspevku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže 
takto podporiť vytvorenie až 78 pracovných miest.
   Ak má zamestnávateľ záujem vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny 
uchádzačov o zamestnanie, môže požiadať o finančný príspevok v rámci opatrenia č. 3 -  
„Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.  V tomto prípade 
výška príspevku predstavuje najviac 80 % celkovej ceny práce zamestnanca,  pre rok 2022 
je to suma maximálne  567,69 Eur. Príspevok je zamestnávateľovi poskytovaný najdlhšie 
počas 6 mesiacov. Po uplynutí podporovanej doby je zamestnávateľ povinný udržať pra-
covné miesto po dobu minimálne 3 mesiacov bez finančného príspevku. Aj toto opatrenie 
môže pomôcť  49 uchádzačom o zamestnanie zaradiť sa na otvorený trh práce.
   Národný projekt „Chyť sa svoje šance“ sa bude realizovať v priebehu celého roka až do 
vyčerpania finančných prostriedkov a mal by zmierniť dopady vyhlásenej mimoriadnej 
situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Bližšie informácie o národnom projekte  Vám radi poskytneme na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Považskej Bystrici, 1. poschodie, č. dv. 125, Mgr. Emília Dubcová, Ing. Adriana 
Kostelanská, prípadne na  telefónnych číslach: 42/2440450, 042/2440457, 
e-mail: emilia.dubcova@upsvr.gov.sk, adriana.kostelanska@upsvr.gov.sk
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18. februára 1885    
po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna od Marka Twaina.

Výročia a udalosti

Zamestnávatelia: Oznámte Sociál-
nej poisťovni typ právneho vzťahu 
zamestnancov do 25. februára.

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným 
zákon o podpore v čase skrátenej prá-
ce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, 
aby zamestnávatelia prostredníctvom 
e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni 
informáciu o type právneho vzťahu 
ich zamestnancov. Od typu právneho 
vzťahu je odvodená aj zmena pri plate-
ní poistného do Sociálnej poisťovne a 
financovanie podpory v čase skrátenej 
práce. V tejto súvislosti sa Sociálna po-
isťovňa obracia na tých zamestnávate-
ľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby naj-
neskôr do 25. februára 2022 oznámili 
typ právneho vzťahu každého zamest-
nanca v záujme korektných údajov a 
platenia poistného v správnej výške 
podľa nového zákona.

Ako už Sociálna poisťovňa kon-
com minulého roku informovala, pre 
zabezpečenie výkonu zákona o pod-
pore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) 
potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, 
ktorí majú potrebné údaje o svojich za-
mestnancoch. V spoločnom záujme za-
mestnávateľov i Sociálnej poisťovne je, 
aby zamestnanci boli naďalej aj podľa 
nového zákona správne v Sociálnej 
poisťovni evidovaní a mali odvedené 
poistné v správnej výške.

Sociálna poisťovňa v uplynulom 
čase urobila viacero krokov pre uľah-

čenie evidencie, ktorú zamestnávate-
lia pravidelne odosielajú do Sociálnej 
poisťovne. Keďže táto evidencia sa 
vykonáva prostredníctvom e-Služieb 
Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že 
zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, 
sa v súboroch obsahujúcich zoznamy 
zamestnancov dobre orientujú a rých-
lo porozumejú aj doplneným prvkom v 
tejto evidencii. Zamestnávatelia si tam 
najnovšie nájdu možnosť exportu sú-
boru, ktorý obsahuje výlučne zoznam 
zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. 
Tento súbor je pre nich novou pomôc-
kou, ktorá im uľahčí plnenie povinnos-
tí a kontrolu zamestnancov, ktorí platia 
poistné na podporu v čase skrátenej 
práce.

Úplná a presná evidencia v Soci-
álnej poisťovni, okrem plnenia povin-
ností podľa zákona, bude v budúcnosti 
znamenať aj bezproblémové a rýchle 
vybavenie finančnej podpory. 

Dôležité pre zamestnávateľov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Stredná odborná škola Pruské
Pruské 294, 018 52 Pruské

Telefón: 042/4492 532
Email: info@sospruske.sk

www.sospruske.sk
FB: Stredná odborná škola Pruské

Stredná odborná škola Pruské
ponúka

ŠTUDIJNÉ ODBORY
4532 K agromechatronik – experimentálny odbor
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4211 M17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
4210 M18 agropodnikanie – kynológia

UČEBNÉ ODBORY
4561 H01 poľnohospodár – mechanizácia
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4569 H viazač-aranžér kvetín
2964 H cukrár
2988 H mliekar a syrár
4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný odbor)

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2982 L02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
4511 L záhradníctvo

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
4221 Q vidiecka turistika
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny

Od začiatku budúceho roka už nebu-
de možné ukladať neupravený zme-
sový odpad na skládky komunál-
nych odpadov. 

Ministerstvo životného prostredia 
SR pomáha samosprávam pri budovaní 
zariadení na mechanicko-biologickú 
úpravu zmesových komunálnych odpa-
dov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem 
finančných prostriedkov na podporu 
projektov, zameraných na výstavbu za-
riadení na mechanicko-biologickú úpra-
vu zmesových komunálnych odpadov.

MŽP zverejnilo 28. januára 2022 
usmernenie č. 1 k 58. výzve, zameranej 
na mechanicko-biologickú úpravu zme-
sových komunálnych odpadov. Týmto 
usmernením sa navýšili finančné pro-
striedky zo zdrojov EÚ z pôvodných 6 
mil. eur na 10 mil. eur. Pri využití ce-
lej disponibilnej alokácie z fondov EÚ 
spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu 
a spolufinancovaním z prostriedkov 
prijímateľov by tak celkové investície 
na budovanie zariadení na mechanic-
ko-biologickú úpravu zmesových ko-
munálnych odpadov prekročili 11,7 mil. 
eur.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť 
obce, združenia obcí, právnické osoby 
oprávnené na nakladanie s odpadom, 
ktoré sú v 100 percentnom vlastníctve 
obcí, príspevkové, alebo rozpočtové or-

ganizácie obcí, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služ-
by v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia, ktoré sú v 100 percentnom 
vlastníctve obcí, alebo združenia práv-
nických osôb, ktorých členmi sú výluč-
ne obce, resp. subjekty v 100 percent-
nom vlastníctve obcí.

Ak predložené projekty samospráv 
budú kvalitné a presiahnu disponibilnú 
alokáciu výzvy, MŽP môže opätovne 
pristúpiť k navýšeniu prostriedkov a 
podporiť ďalšie zariadenia. V prípade 
nedostatočného dopytu zo strany žiada-
teľov MŽP pristúpi k ukončeniu výzvy. 
Presný termín uzavretia výzvy bude 
zverejnený najneskôr mesiac pred plá-
novaným uzavretím výzvy.

Úplné znenie 58. výzvy na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku v znení 
Usmernenia č. 1 je dostupné na webovej 
stránke www.op-kzp.sk.

MŽP pokračuje v úpravách a navy-
šovaní alokácií vo výzvach z Operačné-
ho programu Kvalita životného prostre-
dia, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie 
Slovensko. MŽP v závere minulého roku 
už poskytlo dodatočnú dotáciu 72,4 mil. 
eur z OP KŽP na podporu budovania 
verejných kanalizácií, čistiarní odpado-
vých vôd a súbežnú výstavbu verejných 
vodovodov.

Väčšia podpora triedeniu 
a recyklácii komunálnych odpadov

» Zdroj: MŽP SR

VOLAJTE: 
0907 673 930, 0905 915 035

Redakcia POVAŽSKO
povazsko@regionpress.sk
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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

4
7
-0
1
7

0
9

-3
6

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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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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8Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com

»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU. 0940100473

»Kúpim byt v PB. Hotovosť, 
0951 676 236

»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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
0
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NeJDe VáM bIZNIS?KONTAKTuJTe NáS

povazsko@regionpress.sk
Tel. kontakt: 0905 915 035

„Viera mi povedala, že 
má nejakú chorú nohu, 
preto nosí zdravotné pa-
puče.“
„Zaujímavé, podľa mňa 
by mala nosiť zdravotné 
čiapku.“

Múdrejší ustúpi ... to 
vysvetľuje celosvetovú 
nadvládu hlupákov.

Nový vynález môjho 
priateľa - veľká kovová 
krabica sa štrbinou na 
stene. A na nej nápis: 
Chcete vedieť, ako veľmi 
ste naivný? 
Vhoďte dovnútra päť-
sto korún a dozviete 
sa to.

„S idiotmi sa nebavím,“ 
vraví pán Novák. 
„Veľmi skoro s nimi totiž 
nájdem spoločný jazyk 
- a potom z toho mám 
depresie.“

„Je hlúposť dedičná?“
„Nehanbíš sa takto ho-
voriť o rodičoch?“

VTIPY
na tento týždeň 
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