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Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti
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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
 

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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Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú 
ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť 
poistného na sociálne poistenie. Od-
klad bude možný za mesiac február 
2022 so splatnosťou do 30. júna 2025. 
Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré 
schválila 23. februára 2022 a ktoré na-
dobudne účinnosť dňom zverejnenia 
v Zbierke zákonov.

„Odložiť si úhradu poistného môžu 
zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazu-
jú pokles čistého obratu alebo pokles 
príjmov z podnikania a z inej samostat-
nej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. 
Predĺženie lehoty na zaplatenie poist-
ného za február 2022 platí pre povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za 
časť poistného za zamestnávateľa - nie 
za zamestnanca,“ informuje Ústredie 
Sociálnej poisťovne.

Treba vyplniť formulár
Sociálna poisťovňa zverejnila for-

mulár čestného vyhlásenia, ktorým 
zamestnávatelia a samostatne zárob-
kovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať 

o odklad splatnosti poistného za feb-
ruár 2022. Lehota splatnosti sa im tak 
predĺži do 30. júna 2025. „Sociálna 
poisťovňa odporúča využiť elektronic-
ký formulár, ktorý zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. V nevyhnutnom 
prípade je možné využiť aj listinnú 
podobu formulára, ktorú treba doručiť 
do príslušnej pobočky Sociálnej pois-
ťovne,“ doplnil Martin Kontúr, hovorca 
Sociálnej poisťovne.

Možnosť odkladu 
splatnosti poistného

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

INZercIa
0905 915 035
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: 

: 

EURO k EURU pre Ukrajinu
S hrôzou sledujeme vojnu na Ukraji-
ne. Celé generácie sme nepoznali ne-
zmyselné zabíjanie a ničenie. Teraz 
ich máme v tesnej blízkosti.

    Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažíva-
jú naši ukrajinskí susedia. Preto sme mu-
seli hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

    Naša sila je v počtoch. Sme nielen vy-
davateľom najčítanejšieho týždenníka 
s najväčšou sieťou regionálnych novín, 
ale sme aj vydavateľom s najväčším poč-
tom klientov. Preto sme sa inšpirovali 
príslovím „babka k babce...“ a poprosili 
sme našich inzerentov, aby spolu s nami 
prispeli obetiam ukrajinského konflik-
tu. Symbolickou sumou 1 euro z každej 
faktúry. Ku každému takto získanému 
euru pridáme druhé euro my – vzdáme 
sa časti našich tržieb. A keďže každý týž-
deň je tých faktúr viac ako tisíc, máme 
potenciál dať dokopy s našimi klientmi 
peknú sumu.

    Eurá od našich klientov spolu s tými od 
nás poputujú na účet ukrajinského Červené-
ho kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi aj pria-
mo v epicentre bojov, uprostred toho naj-
väčšieho pekla, aké momentálne v Európe 
jestvuje. Ak sa však v budúcnosti vyskytne 
urgentnejší spôsob ako pomôcť obetiam voj-
ny, budeme pomáhať aj inde. Vždy len hu-
manitárne.

    K našej iniciatíve sa už pridali prvé firmy 
z nášho regiónu: Kominarstvo Dubovec, s. r. 
o., Geofinal, s.r.o., I.J., s. r. o., EKOPROFIL, 
s.r.o., Ján Janták, ZBERNÉ Teplička, s.r.o., 
MK CAR, s.r.o.

   Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfame, že 
sa pridajú aj ďalší.

   Obraciame sa však teraz aj na Vás, našich 
čitateľov. V tejto náročnej dobe si musíme 
pomáhať navzájom, preto Vás chceme po-
prosiť, aby ste ani vy nezabudli na podporu 
regionálnych firiem, malých a stredných 
podnikateľov z Vášho okolia. Bežnými 
nákupmi, objednaním služieb. Namiesto 
e-shopu, podporte ľudí vo svojom okolí. Ak 
budeme držať spolu, dokážeme veľké veci 
a ani tie najsilnejšie a najbezohľadnejšie 
veľmoci nás nezlomia. Tak, ako to v týchto 
dňoch dokazuje ukrajinský ľud.
 Zostaňme spolu, pomáhajme a pomáhajme 
si navzájom.       
                            Tím REGIONPRESS a klienti

Slovenský skauting obnovil iniciatívu 
Skautská služba, aby mohol pomáhať 
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľní-
kov posiela aj do terénu. Zameriavajú 
sa na program pre ukrajinské deti v 
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež 
s koordináciou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach.

Slovenský skauting zaktivizoval 
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská 
služba. Tá organizuje a usmerňuje dob-
rovoľnícke aktivity skautov a skautiek 
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, 
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu 
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a 
podporiť už vymyslené a fungujúce akti-
vity. V tejto súvislosti Slovenský skauting 
nadviazal spoluprácu s organizáciami 
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro-
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia 
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov 
posielajú do terénu pomáhať s koordiná-
ciou na slovensko-ukrajinských hrani-
ciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši 
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných 
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v 
táboroch v Humennom a vo Vranove nad 
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej 
úrovni pomáhajú nižšie organizačné 
zložky v mestách a obciach naprieč celým 
Slovenskom s triedením materiálnych 
zbierok a ich logistikou, poskytovaním 
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny 

v skautských priestoroch klubovní, chát 
a podobne. Východoslovenská skautská 
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinský-
mi skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril 

vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia 
Slovenského skautingu na východnom 
Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak 
môcť bližšie monitorovať situáciu na hra-
ničných priechodoch a v táboroch a pruž-
ne reagovať na danú situáciu a potreby 
dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších 
mládežníckych organizácií na Slovensku 
sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z ob-
lasti výchovy a programu pre deti a mlá-
dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským 
deťom v núdzových táboroch. Tvoríme 
jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto 
deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok 
na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ pre-
zradila Lucia Tóthová.

Dobrovoľník Vyšné Nemecké. 
autor foto Richard Dvorský

Skauti sú pripravení 
pomáhať Ukrajine

» ren

6
6
-1
0
1

CHCETE ochranu pred BANKAMI, LeTÁKY
0905 915 035
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12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

16. marca 1988  
iracký režim Saddáma Husajna použil chemické zbrane proti obyva-
teľom kurdského mesta Halabdža, pri útoku zahynuli tisícky ľudí.  

Výročia a udalosti
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
Mesto Považská Bystrica:  

SK76 0200 0000 0045 6870 5757

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho,

SNP 1451/161 POV. BYSTRICA,  Helena Stašáková  tel: 0917 346 975

INZerÁT,KTOrÝ
PreDÁVa

0908 979 468
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29,90 €
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Meno Priezvisko: 0905 719 137
BRATISLAVSKO

bratislavsko@regionpress.sk
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18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti

INZerÁT,KTOrÝ
PreDÁVa
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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

- mzdové podmienky brutto 810-1425€/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 

 SKLADNÍK
mzdové podmienky  brutto 850-1300€/mesiac 
v závislosti od skúseností kandidáta 
a pracovného zaradenia
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»Kúpim Pionier, Stelu,-
Babetu, Simson, aj diely. 
0949505827 

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

»Predam dvojkolesovu 
káru. tel. kontakt: 0918 419 
440
»Predám elektrický drvič na 
ovocie. Na 380V. Cena 350€ 
0907 537 693

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

07 REALITY / iné       

02 AUTO-MOTO / iné 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

13 RôZNE / predaj    

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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

17. marca 2012  
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko prijal biskupskú vysviacku. 

Výročia a udalosti

13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

14. marca 1943    
bolo zlikvidované Krakovské geto. 

Výročia a udalosti

INZerÁT, KTOrÝ
PreDÁVa
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66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

7
5
-2
5

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88-0020

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!!!

3
3
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0
1
4

od 1. 03. do 31. 03. 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 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 

32-0002


