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Plošné testovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riad-
koch rozpíšem o top mediálnej téme 
týchto dní, nedočkáte sa. 

Zastávam totiž názor, že je právom 
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj 
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije 
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto ak-
cii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva 
mu to aj z  Ústavy Slovenskej republiky - a 
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov. 
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku 
jeden píše - “každý má právo na život. 
Ľudský život je hodný ochrany už pred 
narodením.” Alebo v odseku dva toho is-
tého článku- “nikto nesmie byť pozbavený 
života.” Čiže riziko spojené s plošným tes-
tovaním mimoriadne ohrozeného človeka 
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je 
tu a ten človek má ústavné právo bez sank-
cií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika 
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí, 
keď sme doteraz pol roka počúvali od od-
borníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby 
by sa takýchto aktivít mali strániť.

Ale dosť už, naozaj som o plošnom tes-
tovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsle-
dok ďalšieho prieskumu agentúry Focus, 
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka, 
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bub-
lina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach 
tretiny slovenských učiteľov. A už len pri-
pomeniem asi pol roka starý prieskum, 
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov 
za zdroje, ktoré pri výuke používa, pova-
žuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné 
správy. Nekomentujem, spomínam iba 
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto 
ako chcete.

Tento týždeň som zaznamenal aj dob-
ré správy, o nich sa však nikde nepíše. O 
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži, 
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich 
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá pri-
chádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka, 
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok, 
z vlastného nakupuje potraviny matkám 
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Koro-
na - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto, 
že som nemohol darovať krv na operáciu 
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som 
darca, ale už nesmiem. Pre 
diagnózy, pre ktoré sa krv 
darovať nesmie. Nuž a pre 
tie diagnózy aj veľmi zva-
žujem účasť na plošnom tes-
tovaní, ale to už by som sa 
opakoval.

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0905 719 135



TO 20-43 strana_ 2

služby, zaMestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Ľubomír Žaťko  0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl  0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozo-
rovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné 
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany, 
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé 
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chy-
norany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice, 
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce, 
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice, 
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina, 
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmin-
ce, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany  
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebra-
vou, Partizánske, Bošany, Biskupice, 
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé 
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice, 
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klá-
tova Nová Ves, Krásno, Nedanovce, 
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, 
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, 
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince, 
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Ka-
manová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, 
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda, 
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajča-
ny, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké 
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk

Redakcia: Streďanská 4055 
TOPOĽČANY

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.
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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0903 432 588
 
 S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky zastupuje
zamestnancov pracujúcich v potravinárskom priemysle na Slovensku. 
Našim poslaním je ochrana a presadzovanie zamestnaneckých práv 
našich členov v pracovnom pomere.

Našim cieľom je dosiahnuť výhodnejšie  mzdové, pracovné a sociálne
podmienky zamestnanca v potravinárskom podniku.

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky poskytuje svojim členom
bezplatné pracovné, právne, mzdové a ekonomické poradenstvo!! 
Ochraňujeme život a zdravie našich členov na pracovisku.
Poskytujeme členom vzdelávanie, tréningy a odborné konzultácie. 

Informácie o širokej škále aktivít OZ Potravinárov SR 
nájdete na www.ozpotravinarovsr.sk

30 ročné skúsenosti chránia našich členov!! 

Každý člen OZ Potravinárov SR má možnosť za výhodných podmienok celoročne využívať 
služby rekreačného strediska Penzión *** Oravská horáreň v Oravskom Podzámku. 

Rekreačný areál je k dispozícii širokej verejnosti a preto aj Ty milý čitateľ týchto riadkov si srdečne 
pozvaný stráviť pohodovú cenovo dostupnú dovolenku v Penzióne *** Oravská horáreň.

„ Dovolenkujte bezpečne, tam, kde vonia ihličie !! „
Bohatú ponuku služieb Oravskej horárne nájdete na www.oravskahoraren.sk

STAŇ SA NAŠIM ČLENOM !!

Pridaj sa k nám  !!  Zavolaj 0905 595 996  !!
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 9.00 - 17.00 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas

0915 797 098
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»KÚPIM SIMSON PIONIER 
MUSTANG STADION AJ POKA-
ZENÉ 0915215406

»Predám veľký rodinný dom 
v Nemciciach 0908709229

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim retro lustre, lampy, 
kresla, sošky a iné... tel: 
0911113727

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

S nápadom posunu času (zo zim-
ného na letný) prišiel vlastne Ben-
jamin Franklin ešte v roku 1784, 
pretože chcel ušetriť na sviečkach. 
Šetrenie elektrickej energie je 
dodnes najdôležitejším dôvodom 
zmeny času.

My však aktuálne budeme posúvať 
čas opačným smerom, v noci zo sobo-
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim-
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. 
2020.

Len tak, na margo, vedeli ste, že 
vďaka zmene času sa už podarilo za-
brániť aj teroristickému útoku?!

V septembri 1999 bol na palestín-
skom západnom brehu ešte letný čas, 
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval 
naspäť na bežný, zimný. Palestínski 
teroristi v tento deň pripravili bomby, 
ktoré dali svojim spolupracovníkom 
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas 
a keďže bol na bombách nastavený 
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako te-
roristi čakali - práve vo chvíli, keď ich 
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov 
plných ľudí teda bomby zabili troch te-
roristov...

Keď v USA verbovali mladých mu-
žov do vojny vo Vietname, istý mladý 
Američan sa tejto povinnosti vyhol 
práve vďaka tomu, že sa narodil po pol-
noci v deň, keď sa menil zimný čas na 
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy na-
rodenia zaznamenávali podľa bežného 
času, nie letného. Preto sa teda vlastne 
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal 
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú 
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu 
do armády.

A keď už píšeme o čase a kuriozi-
tách okolo neho - ak by sa celá histó-
ria nášho sveta zhrnula do jedného 
roka, moderní ľudia by sa objavili až 
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad 
sledujúci kriminalitu v Spojených štá-
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom 
sa používa letný čas, kriminalita klesá 
o 10 až 13 percent. A do tretice - v  50. 
tych a 60. tych rokoch v Spojených štá-
toch platilo, že každá oblasť sa mohla 
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje 
zmenu letného času. V jednom oka-
mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s 
rôznym časom.

Opäť prichádza dlhšia noc

» red
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Upratovanie a 
úprava hrobov

v Seredi a okolí 

0918 819 812 
www.staramesaohroby.sk

Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň 
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto ob-
dobie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné ob-
dobie ako ktorékoľvek iné a napríklad 
v porovnaní s letom, keď sa náš orga-
nizmus mimoriadne namáha, aby udr-
žal teplotu organizmu v prijateľných 
medziach či keď trpí deficitom spánku 
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň 
vlastne prospešná.

Je to hneď z viacerých dôvodov. Na-
príklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro 
stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má 
náš organizmus možnosť dôkladnejšie 
regenerovať a akumulovať energiu na 
ďalší pracovný deň.

Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo 
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi 
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí 
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej 
vonkajšej teplote, v obklopení tej naj-
krajšej palety farieb. Na náš organiz-
mus takéto prechádzky pôsobia mimo-
riadne povzbudzujúco, osviežujúco a v 
podobe hormónu endorfín nás robia aj 
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná 
“droga” šťastia, pokoja, pohody.

Nuž a na jeseň prirodzene meníme 
aj stravu a vonkajším okolnostiam po-

časia prispôsobujeme konzumované 
nápoje. Ak začneme tým druhým, po-
tom treba spomenúť rôzne bylinkové 
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám 
významne pomáhajú budovať si imu-
nitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a 
tepla. Akosi prirodzene sa dostávame 
aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä 
mimoriadne pre zdravie potrebných 
jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas 
vyžadujú napríklad také “koreniny”, 
ako je škorica. A škorica je pre naše 
zdravie priam zázrak. Svoje vedia dia-
betici, ktorým znižuje hladinu krvného 
cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je 
škorica či muškátový orech výbornou 
podporou imunitného systému. Do-
konca fungujú aj ako preventívne prí-
rodné antibiotiká.

Tak zabudnite na depresie a užívaj-
te si jeseň, využite jej dary, príroda vie, 
ako nás má pripraviť na zimu!

Jeseň je prospešná pre organizmus

» red

24. októbra 1929    
krach na newyorskej burze – Čierny štvr-
tok

Výročia a udalosti
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Trvanlivé mlieko
• polotu�né

049

-42%
1 l

0.85*

Nescafé Classic  
• rôzne druhy

369

-47%

(100 g = 1,85)

200 g

6.99*

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie prsné rezne

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

ZZZMMMRRAAAZZEEENNÉÉ

Mix 
ovocia/
jahody 
• v ponuke 

aj Mrazené 
�u�oriedky 
500 g 
za 1,99 €

219

-21%

(1 kg = 2,92)

750 g

2.79

Ka�ica
• s drobm
• cca 1,9 – 

2,4 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Encián
• rôzne 

druhy
069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29*

Horalky 149

Supercena

(1 kg = 5,96)

5 x 50 g = 250 g

1 kus 
iba 0,30 €

 

u nás s nemusíte 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 26. 10. 

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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 13. 10. 2020.



TO 20-43 strana_ 7

politiCkÁ inzerCia / spoMÍnaMe, službytopoľčiansko
7

33
-0

07
2

Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

169

-47%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.19

5 kg balenie

055

Supercena

(1 l = 1,10)

0,5 l

Staropramen 
Radler   
• rôzne druhy

Persil Duo-caps    
• rôzne druhy 799

-42%

(1 pranie = 0,19)

42 praní

13.99*

S
Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25*

40 % 
alkoholu

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99*

1 kus 
iba 0,85 €

339

Supercena

(1 l = 1,70)

4 x 0,5 l = 2 l

Pilsner 
Urquell   
• svetlý ležiak

5 kgg baaleenniiee

Ochranné rúška
• jednorazové
• 3-vrstvové
• z netkanej textílie
• ve�.: univerzálna

999

50 kusov

(1 kus = 0,20)

OD 26. 
OKTÓBRA 

SÚ�AŽ 
na našom
    a    

VYHRAJ 

DAY UP 

NA CELÝ 

ROK!

e

V

Ovocné 
pyré
• rôzne 

druhy 079

Supercena
100 g

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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.

OD PONDELKA
26. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
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30. októbra 1978  
havária električky v Košiciach, pri ktorej zahynulo 9 ľudí, 10 bolo 
zmrzačených a zranených 80

Výročia a udalosti
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»Matka sa spytuje svojej 
dcéry:
-V posledných dňoch si stále 
smutná, zadumaná. Stalo sa 
ti niečo?
-Veď práve, že sa nestalo. Už 
mi pred mesiacom minulo 
osemnásť, ale ešte ani raz 
som sa nerozviedla!

* * * * *
»-Mišo môj, veď �  hovoríš zo 
spánku, – konštatuje man-
želka.
-A pripustíš ma k slovu ino-
kedy?

»-Prečo nechcete na písací 
stôl ventilátor? – pýta sa ko-
lega kolegu.
-Nerád hovorím do vetra!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 10. 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%

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

 privesy@gmail.com www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

TOPOĽČIANKY

V PONUKE AJ

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky AKCIA na brzdené

prívesy - zľava 12%

5 950 €

Príves na prepravu
stavebných strojov

2100 x 1100 x 300 mm  cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm  cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm   cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm ena s DPH 580 €

€
€ 80
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26. október 1965 
The Beatles udelila anglická kráľovná Alžbeta II. rad MBE za zá-
sluhy o anglický export

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0905 719 135

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135



TO 20-43 strana_ 10

FarMÁri / služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

VÝPREDAJ 
SKLADOVÝCH 

ZÁSOB!
ZA TAKÉTO CENY 

NAŠE AUTÁ UŽ NEBUDÚ!

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod. 78
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Členovia Rady poľnohospodár-
skych a potravinárskych samo-
správ SR (RPPS SR) kriticky vnímajú 
situáciu, do akej sa dostalo agropot-
ravinárske odvetvie na Slovensku. 

Označujú ju za patový stav, keďže 
Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR nepredstavilo verejnos-
ti za sedem mesiacov od zostavenia vlá-
dy relevantné systémové opatrenia pre 
podporu poľnohospodárskeho a potra-
vinárskeho spracovateľského odvetvia. 
Členovia RPPS SR vyjadrujú pocho-
penie pre všetkých poľnohospodárov, 
ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti.

„Chýba nám návod, presné manti-
nely, ako máme podnikať  na jednot-
nom európskom trhu v 21. storočí. Inak 
sa z miesta dopredu nepohneme. Kým 
iné krajiny pracujú na 200% a zmier-
ňujú následky pandémie koronavírusu 
na vlastný agropotravinársky sektor, 
my doma žiadnu podporu necítime. 
Práve teraz je ten zlomový moment, 
kedy sa rozhoduje o budúcnosti celého 
agropotravinárskeho odvetvia a my 
potrebujeme jasnú víziu a predloženie 
systémových krokov na jej naplnenie“, 
uviedol predsedajúci Rade Milan Mišá-
nik.

Kroky ministerstva pôdohospo-
dárstva, rovnako aj ministerstva život-
ného prostredia, nedostatočné tempo 
prác pri príprave budúcej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, neznáma 

výška štátnych pomocí pre odvetvie, 
situácia okolo Slovenského pozemko-
vého fondu, vládou schválený  nedo-
statočný  štátny rozpočet, ale najnovšie 
aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedo-
stalo medzi prioritné oblasti Plánu ob-
novy EÚ sú hlavnými dôvodmi pokra-
čujúcej nespokojnosti samosprávnych 
organizácií.

Poľnohospodári a potravinári 
(zjednodušene) opakovane žiadajú 
vládu o viac pozornosti pre agrosektor. 
Nedávno s nevôľou napríklad pripo-
mienkovaliá, že v takzvanom pláne 
obnovy je o celej tejto strategickej sfére 
ekonomiky doslova iba niekoľko slov. V 
diskusiách politikov, ako aj v otázkach 
novinárov sa téma agropriemysel prak-
ticky nezjavuje.

Gazdovia vyzývajú premiéra

» red
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IHNEĎ PRIJMEME 
STOLÁRA

plat 1.000€ brutto/mesačne 

Miesto výkonu práce PRIEVIDZA
Kontakt 0910 454 044
twinyxpd@gmail.com 
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28. októbra 1918 
Česko-slovenská národná rada vyhlásila 
vznik Česko-slovenskej republiky na se-
verných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal 
premiéru muzikál Vlasy

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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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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Rezervácie: 
0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192 €����������������
senior s dotáciou, inak cena 242 € / os.

�����������������������������
��������������������
��������������������������

85
-0
73
8

85
-0
73
8

Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

30%
DO KONCA 
OKTÓBRA
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PRÁCA NA SLOVENSKU
ELEKTROTECHNIK

�TESTERISTA 
(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)
ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ 
����������������������������

 Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY

��������������������������������
Miesto práce:�������

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
 + STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960 

������stajanslovakia@azet.sk88
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CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436


