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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Obchod s koženou 
galantériou 

OD PRIOR Prievidza 
(1. poschodie vedľa Knihy) 

v ponuke široký sortiment peňaženiek, 
opaskov, kabeliek, cestovných kufrov...
PRI PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU 

ZÍSKAVATE 20% ZĽAVU NA CELÝ NÁKUP
*nevzťahuje sa na už zľavnený tovar

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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Obráťte sa na nás!
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
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    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

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Obec Pažiť, 958 03 Pažiť 78
Vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž
Odpredaj pozemku reg. „C“ 39/192 – ostat-
ná plocha o výmere 7.906 m2 v k. ú. Pažiť 
v priemyselnej zóne s najnižšou cenovou 
ponukou 115.000,00€, v súlade s ustano-

vením §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z. n. p.

Forma podania – písomná, do 30. októbra 
2020 na adresu obce v zalepenej obálke 

„NEOTVÁRAŤ – POZEMOK“
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej 

súťaže sú zverejnené na www.obecpazit.sk, 
elektronická úradná tabuľa

štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927

13
12
00

27
6

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIAVEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent 9999
VÝPREDAJ ZOSTATKOVÝCH PODLÁH
OD 99 CENTOV ZA m
VÝPREDAJ ZOSTATKOVÝCH PODLÁH
OD 99 CENTOV ZA m

VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
DVERÍ OD 10€/KS
VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
DVERÍ OD 10€/KS
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EXTRA
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PONÚKAM STAVEBNÉ 
PRÁCE 

* rekonštrukcia jadier * 
* vnútorné omietky * sadrokartón * 

* obklady * dlažby * zámkové dlažby * 
* maliarske práce * plávajúce podlahy * 

T: 0907 529 743
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM 
ponúka

• odber vzoriek odpadových vôd 
z domových čistiarní  

• analýzy odpadových vôd
www.hbp.sk/index.php/sk/sluzby/laboratorium

T: 0918 777 025    lchomova@hbp.sk
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0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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KROVSTAV - Marian PÁLEŠ
pokrývačské práce

montáž krovov, altánkov
s dodaním materiálu a reziva

T: 0911 454 827
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Práce vo výškach

0903 260 880
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Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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SPOJOVACÍ
MATERIÁL

0911 603 543
ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

www.wami.sk
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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01Online prihlasovanie - www.VysledkovyServis.sk Kompletné propozície - www.AtletikaPartizanske.sk
Ak bude naplnený účastnícky limit 150 pre online registrácie, tak je možné sa registrovať aj na mieste v deň 

konania behu ďalších 20 miest s tričkom a medailou..

Partner 
Wüstenrot

72
12
00

00
5

13
 12

0 
03

46

PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely.Seriózna dohoda.T: 0908 
205 521
» Kúpim staré auto, motorku, 
Babetu, diely, doklady. T: 0940 
100 473

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenajmem 1 izbu na Zapotoč. 
v 2-izb. byte. Som dôchodkyňa T: 
0944 450 615

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám garáž v Prievidzi, Tep-
lárenská ul. p.č. 912, jama, elek-
tr. Cena dohodou. T: 0915 711 705

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré hodinky Prim a 
iné mechanické náramkové ho-
dinky. Tel. 0905/767 777
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle. T: 0915 876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie parohy 
a trofeje. T: 0904 134 080
» Kúpim staré veci z povaly, sto-
doly, humna, pajty, z pozosta-
losti, platba na mieste. T: 0940 
100 473
» Kúpim vzduchovku.T: 0910 
419 469

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Ponúkam lásku žene .T: 0908 
806 472

Občianska
riadková
inzercia

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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R2 AŽ NA 68. A 48. MIESTE V ZOZNAME PRIORÍT VÝSTAVBY 
CIEST 

NA CESTY I. TRIEDY V NAŠOM OKRESE VLÁDA ZABUDLA

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pred-
ložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál 
s názvom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry. 
Vláda SR tento návrh schválila v stredu 16. septembra 
2020. Ide o veľmi dôležitý dokument, pretože určuje 
mechanizmus toho, ako sa stanovia priority projektov 
cestnej infraštruktúry po celom Slovensku podľa jasne 
stanovených kritérií. 

AKO SME NA TOM NA HORNEJ NITRE?
V spomínanom dokumente je dôležitá najmä Príloha 2:  
Zoznam prioritných projektov. Tabuľka obsahuje 100 pro-
jektov, zoradených podľa troch kritérií.
 1  Rýchlostná cesta R2 v našom okrese sa nedostala ani 
medzi 50 najvyšších priorít vlády!
- Úsek R2 Pravotice - Dolné Vestenice je v zozname priorít 
na 68. mieste

- Úsek R2 Trenčianska Turná - Ruskovce je medzi priori-
tami na 48. mieste
- Úsek R2 Dolné Vestenice - Nováky je desiaty od konca, 
na 90. mieste
 2  V dokumente sa mi nepodarilo nájsť žiadny návrh 
riešenia pre cestu I/9 z Handlovej po hranicu TSK! Medzi 
priority sa tento úsek podľa všetkého vôbec nedostal. 
- Pritom podľa komunikácie s ministrom dopravy sa 
mala pripravovať pre tento úsek štúdia uskutočniteľ-
nosti.
- Po argumentácii na stretnutí s primátorkami Handlovej 
a Prievidze nám dali za pravdu, že posúdenie potreby 
obnovy tohto úseku bolo skreslené očakávaním rých-
leho vybudovania R2 a je potrebné ho prehodnotiť čo 
najskôr.
 3  Medzi priority sa nedostala ani obnova cesty prvej 
triedy medzi Novákmi a Mníchovou Lehotou!
- Keďže prioritou v TSK, žiaľ, podľa kritérií R2 nie je, hľa-
dal som aspoň nejaké riešenie rekonštrukcie cesty prvej 
triedy I/9. Nenašiel som.
- Na ceste I/9 sa spomína len obchvat Drietomy, ako 39. 
položka zoznamu priorít.
 4  Neisté informácie o obchvate Prievidze!
- Medzi úseky zaradené do harmonogramu, ktoré neboli 
hodnotené v dokumente sa dostal aj projekt Obchvat 
Prievidze I/64. Uvádza sa, že má byť financovaný z Ope-
račného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII).
- Nie je ale jasné, či majú byť z OPII financované obidve 
etapy výstavby obchvatu, a ak áno, ako?!
- Totiž prvá etapa, druhá stavba, teda prepojenie štvor-
prúdovej cesty s priemyselným parkom ponad nákladnú 
železničnú stanicu, sa projekčne pripravuje, a minister-
stvo deklaruje veľký záujem o realizáciu do konca roka 
2023, ako dočerpanie OPII. Ale druhá etapa nie je zatiaľ 
pripravená, a teda je veľmi otázne, čo z nej bude mož-

né financovať z tohto operačného programu. OPII musí 
byť dočerpaný do konca roka 2023. Postaviť pri súčas-
nej miere pripravenosti do uvedeného termínu aj druhú 
etapu obchvatu nepovažujem za reálne. Potom sa pod-
ľa mňa mala dostať II. etapa obchvatu Prievidze medzi 
hodnotené projekty, aby mohol byť financovaný.

VÝZVA POSLANCOM NRSR (M. Žiak, P. Hajšelová, A.Zábor-
ská, R. Takáč)
Milé poslankyne, poslanci NR SR z nášho regiónu  
Vypisovania na sociálnej sieti o tom, koľko ste údajne 
vybavili miliónov pre náš región, ako sa stretávate s 
ministrom dopravy, a ako niečo kontrolujete, a ako nám 
tu modré z neba padne vďaka transformácii, už stačilo. 
Výsledky sú veľmi slabé. Výsledky sú nulové. S týmto 
horná Nitra nemôže byť spokojná
Do 15. októbra 2020 má minister dopravy predložiť na 
rokovanie vlády harmonogram prípravy a výstavby 
projektov cestnej infraštruktúry. Ten má byť súlade so 
schváleným návrhom priorít vo výstavbe cestnej infraš-
truktúry a v súlade s trojročným rozpočtovým rámcom 
na roky 2021 až 2023. Verím, že nájdete cestu ako upo-
zorniť minimálne na tie 4 mnou uvedené body, a zariadiť 
aspoň o čosi lepšie riešenia dopravnej infraštruktúry pre 
hornú Nitru ako regiónu v transformácii!

Samozrejme, ani ja ako poslanec 
TSK nebudem ticho, a urobím 
všetko, čo je v mojich silách, aby 
sme našli aspoň alternatívne 
riešenia!

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, 

poslanec TSK 

TRANSFORMAČNÝ ŠOK PRE HORNÚ NITRU

CHALMOVÁ
TO PRAVÉ MIESTO PRE RELAX

Využite možnosť aktívneho odpočinku a pokojného relaxu aj v zimnej sezóne. | Teplota vody krytých bazénov 

30 a 38 °C, vonkajší bazén s teplotou 25 °C k dispozícii celoročne. | Otvorené každý deň vrátane víkendov a sviatkov 

od 11.00 do 21. 00 hod. | Všetko podstatné nájdete na www.chalmova.sk.

VONKAJŠÍ BAZÉN KRYTÉ BAZÉNY FÍNSKA SAUNA FITNESS

AJ V ZIME
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V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

Čo vás táto nová situácia naučila?Od-
povedá PharmDr. Filip Pavlenda z le-
kárne SEVER v  Prievidzi.

Táto neštandardná situácia ma naučila, 
že ľudia dokážu byť aj   ohľaduplnejší, tr-
pezlivejší a jeden druhému nápomocnejší. 
Ďalej ma naučila, že   človek nemôže byť 
pripravený na všetko, ale môže byť pripra-
vený  flexibilne a rýchlo sa novovzniknutej 
situácii prispôsobiť. Keďže sa zavreli viace-
ré prevádzky, museli sa dodržiavať isté pre-
ventívno-hygienické opatrenia (nosenie 
rúšok, dezinfekcia rúk, odstup, určitý po-
čet osôb na metre štvorcové,...) tak sa pred 
lekárňami, ktoré patria medzi zdravotníc-
ke zariadenia, začali tvoriť zástupy ľudí, čo 
pred tým nebývalo zvykom. Z vlastnej skú-
senosti však môžem povedať, že u nás  ľu-
dia boli disciplinovaní a trpezliví, ako voči 
sebe, tak aj k nám, za čo im patrí vďaka. 

Kto, respektíve čo vám najviac počas 
prvej vlny pandémie pomohlo? 

Veľká vďaka patrí samozrejme mojim 
kolegyniam, ktoré prišli  do práce, aby 
pomáhali druhým, aj keď samé majú ešte 
malé  deti, ktoré navštevujú školy a škôlky 

(a v tom období boli   zatvorené). Pomohli 
tým aj mne, keď som nemohol len stáť za tá-
rou a expedovať, ale musel som zabezpečo-
vať lieky a potrebné výživové doplnky viac, 
ako inokedy, pretože dodávky liekov  a iné-
ho sortimentu neprebiehalo štandardne, 
naviac som odpovedal na telefonické ho-
vory od pacientov, a tak som mal non-stop  
telefón pri uchu. Ale keďže svoju prácu be-
rieme ako poslanie, mali sme po záverečnej 
vždy dobrý pocit, že sme spravili všetko, čo 
sme pre spokojnosť ľudí mohli.  

Ako Vás vnímajú samotní pacienti? 
Ja môžem len povedať, že ľudia k nám 

chodia nielen po lieky, ale aj po rady, ako 
správne užívať lieky, ako sa navzájom 
ovplyvňujú, dať si odmerať tlak, hladinu 
cukru aj cholesterolu aj po mnohé iné in-
formácie

Francis  Fukuyama  svojho času na-
písal, že „Čokoľvek, čo ľudstvo pozná 
a nejako zvládne, zabudne.“ Myslíte si, 
že ľudstvo sa z pandémie  koronavíru-
su poučí? Alebo zabudne? 

Myslím, že budeme život deliť na: život 
pred  koronou  a život po  korone, ale ako 
presne bude svet vyzerať, si netrúfam od-
hadnúť. Ale dúfam, že nezabudneme na to, 
že keď sme tolerantní, trpezliví a navzájom 
spolupracujeme, dokážeme toho spolu 
veľa.

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

Zdenka Čertíková rod. Mjartanová

Dňa 20. septembra 2020 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, manželka, 

svokra, starká

z Cigľa. 
Spomíname na teba s láskou. Tí, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
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 pán Miroslav Kračmer.

„Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
  budeme starký náš drahý, stále na teba spomínať.“

 Dňa 27.9. uplynie 5 smutných rokov, 
čo nás náhle opustil náš drahý 

a milovaný,

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
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Róbert Mercek

„Čas plynie ako voda, no zabudnúť sa nedá!“

 Dňa 2.10. 2020 si pripomíname 
10.smutné výročie, kedy nás vo veku 

23 rokov opustil náš syn, brat, 
kamarát

z Pravenca. 
 

  S láskou spomína rodina, priatelia a známi. 
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pána Martina Repiského. 

Dňa 19. septembra 2020 
sme si pripomenuli nedožitých 80. rokov 

nášho manžela, otca a starého otca

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  Smútiaca rodina. 
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hľadá PRACOVNÍKOV DO VÝROBNÝCH
SPOLOČNOSTÍ A SKLADOV v Nemecku

hodinová mzda už od 8,5 € netto
práca na pracovnú zmluvu 
ubytovanie zabezpečené ZADARMO + príspevok na DOPRAVU

+421 918 351 574, +421 902 918 362, praca@lutogroup.com Nástup možný IHNEĎ

pohovor:

NITRA a
KOŠICE
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 922 937 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 

Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 

10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 

za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 

každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

9
4
-0

1
3
5

Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

ZAMESTNANIE
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
at

í o
d 

20
. 9

.

CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
at

í 1
. -

 4
. 1

0.

Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak

Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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3. október 1985  
- prvý let raketoplánu Atlantis (STS-51-J)

Výročia a udalosti

7541
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Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor
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1. október 1869  
- v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti
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2. október 1187 
– Saladin vstúpil do Jeruzalema ako jeho právoplatný panovník

Výročia a udalosti

SLUŽBY
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Do tretice všetko dobré!
SAD Prievidza v  spolupráci s  Trenčianskym 

samosprávnym krajom už po tretí rok pripravila 
zaujímavé „osvieženie“ pre cestujúcich verejnou 
hromadnou dopravou. Európsky týždeň mobility 
odštartoval kontrolou cestovných lístkov. Úlohy 
„revízora“ sa zhostil tradične slovenský herec 
a  komik Lukáš Latinák, ktorý mnohým cestujú-
cim spríjemnil stredajšie ráno.

„So spoločnosťou SAD Prievidza spolupracu-
jem na tomto projekte už tretí rok, no tento rok 
bol o niečo viac špeciálny,“ vyjadril sa herec. „Po-
darilo sa nám natočiť úvodné video, upútavku ku 
kampani, ako sa zo mňa, zo šerifa, stane revízor. 

Vo videu som mal ako šerif jazdiť na koni, no ten 
sa mal tváriť, že sa mu nechce ísť ďalej... ...a ja som 
sa mal tváriť, že ho ťahám. Nevedeli sme, čo z toho 
bude. Či kôň bude spolupracovať alebo nebude. 
Nakoniec to ale dobre dopadlo. Ja mám z koní reš-
pekt, preto som bol rád, že mi zohnali pokojného 
koňa Ezopa, koňa s ručnou brzdou,“ zažartoval 
Latinák. „Nakoniec mi aj tak utiekol. Nezostávalo 
nič iné, len prejsť lúky a polia, pokým som sa obja-
vil na autobusovej zastávke, kde som sa rozhodol 
stať sa revízorom,“ dokončil herec.

Samotná akcia Revízor sa konala 16.9.2020. Od 
6. hodiny ráno sa Revízor spolu so štábom presú-
vali po viacerých autobusoch. „Naplánovali sme 
trasu, ktorá išla smerom alebo zo smeru Prie-
vidza, Handlová, Nováky, Bojnice, Kanianka, 
Nitrianske Rudno, Oslany a mnohých iných lo-
kalít. Ako tradične sme skončili v cestovnej kan-
celárii na prievidzskej autobusovej stanici, kde 
Lukáš dostal darom “dopravnú čipovú kartu.“ 

Pri našom cestovaní sme natočili mnoho zábe-
rov, ktoré si verejnosť bude môcť pozrieť vo videu 
na našom webe aj YouTube kanáli,“ oboznámila 
Delgado Turcerová.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná kaž-
dý rok od 16. do 22. septembra s cieľom vyzvať 
obyvateľov daných regiónov, aby využívali au-
tobusovú dopravu, ktorá je viac ekologická pre 
životné prostredie.

SAD Prievidza verí, že aj touto kampaňou sa 
cestovanie verejnou hromadnou dopravou do-
stane viac do povedomia obyvateľov regiónu 
a  začnú častejšie využívať prostriedky hromad-
nej dopravy.

Revízor v šerifskom klobúku 
kontroloval cestujúcich
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V týchto dňoch začali práce na výstavbe odborných 
učební na dvoch základných školách v Prievidzi. 
ZŠ Rastislavova bude vybavená novými učebňami 
informačno-komunikačných technológií a vzdelá-
vanie na ZŠ Sama Chalupku bude doplnené o poly-
technické učebne.

Polytechnické učebne na ZŠ Sama Chalupku
Aktuálne sú realizované stavebné práce v priestoroch 
ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi za účelom zriadenia poly-
technických učební. V škole tak pribudnú drevodielňa, 
kovodielňa a náraďovňa. Práce budú zahŕňať výmenu 
okien, dverí, výmenu vykurovacích telies, doplnenie hy-
gienického kútika. Učebne budú situované v komplexe 
hlavnej budovy, pričom vstup do nich bude možný sa-
mostatne zo školského dvora. Na zriadenie polytechnic-
kých učební bol poskytnutý nenávratný finančný prí-
spevok tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 
SR vo výške 23 099,62 eur. Mesto investovalo zo svojich 
prostriedkov 18 960,50 eur.

Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova
Základná škola na Rastislavovej ulici bude vybavená učeb-
ňou informačno-komunikačných technológií pre I. stupeň 
a učebňou informačno-komunikačných technológií pre II. 
stupeň. Predmetom zmluvne dohodnutých prác sú sta-

vebné úpravy pre priestory učební na ZŠ Rastislavova. Na 
realizáciu diela bol poskytnutý nenávratný finančný prí-
spevok tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR. 
Investícia predstavuje sumu 15 131,20 eur s DPH. 

Dve základné školy s odbornými učebňami

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, 
s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb  oznamuje verej-
nosti  osobitné otváracie hodiny pre návštevníkov 
cintorínov  na hlavnom  cintoríne na Mariánskej uli-
ci a  v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas 
sviatku Všetkých svätých a  Pamiatky zosnulých.

Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka,  Malá Le-
hôtka, Hradec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia.

Vzhľadom k tomu,  že rodiny navštevujú hroby príbuz-
ných aj  na viacerých miestach, správa cintorína prispô-
sobila otváracie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyho-
vela návštevníkom pietnych miest.

PREDAJŇA s pietnymi predmetmi, sviecami, kahan-
cami, živými i umelými kvetmi bude v tomto období  
mimoriadne otvorená takto :
-streda 28.októbra – piatok 30. októbra 2020  od 07.30 do 
18.00 h
-sobota 31. októbra 2020 od 08.00 do 18.00 h
-nedeľa 1. novembra 2020 ZATVORENÉ zo zákonných 
dôvodov
-pondelok 2. novembra 2020 od 07.30 do 18.00 h
-utorok 3. novembra 2020 od 07.30.00 do 18.00 h

Cintorín  na Mariánskej ulici v  Prievidzi bude v 

dňoch od pondelka 26. októbra do nedele 8. novembra 
2020 sprístupnený od 7.00 až do 21.00 h.

Počas pracovných dní  a zverejnených mimoriadnych 
termínov bude správa cintorína ( v predajni Pohrebnej 
služby na Mariánskej ul. č. 55 )  vystavovať  NÁJOMNÉ 
ZMLUVY na hrobové a urnové miesta  a umožní   reali-
zovať platby (hotovostné aj prostredníctvom platobných 
kariet) za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, 
prípadne i viacročné obdobie.

POHREBNÉ OBRADY a smútočné rozlúčky budú za-
bezpečované a pripravované počas celých otváracích 
hodín predajne, ale realizované v tomto období len v ob-
vyklých dňoch a časoch, t.j.  pondelok – piatok o 12.00, 
13.30 a 15.00, mimoriadne podľa situácie aj  o 11.00 h.  
Dňa 1. novembra – v deň Sviatku všetkých svätých (deň 
pracovného pokoja)  musí byť predajňa z dôvodov sta-
novených Zákonníkom práce  ZATVORENÁ.

NON STOP SLUŽBA  na prevoz zomrelých z miesta byd-
liska, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k 
dispozícii 24 hodín denne.

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách 
poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj 
na telef. číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.

Informácie o prevádzke na prievidzských cintorínoch 
počas jesenných sviatkov
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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