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Každý týždeň: Dolný Kubín, Námesto-
vo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, 
Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad prie-
hradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, 
Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, 
Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Krivá, O.Podzámok, D. a H.Lehota, 
Dlhá n/ Oravou, Sedliacka Dubová, 
Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osád-
ka, Veličná, Vaňovka, Medzibrodie, 
Chlebnice, Malatiná, Párnica, Žaškov, 
O.Poruba a Istebné

+ v párnom týždni navyše: O.Biely 
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov, 
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča, 
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč 

+ v nepárnom týždni navyše: Be-
ňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná, 
Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová, 
Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica, 
Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kra-
ľovany
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

/Orava/ - Rastúci počet krádeží vlámaním do ro-
dinných domov zaznamenali v poslednom obdo-
bí oravskí policajti. Páchatelia sa zameriavajú na 
rodinné domy, ktoré majitelia v podvečerných ho-
dinách opúšťajú z dôvodov účastí na svätých om-
šiach, na rodinných návštevách, alebo večerných 
nákupoch. Polícia sa aj prostredníctvom sociálnej 
siete obracia na obyvateľov, aby boli opatrní, ne-
vpúšťali do bytov, domov a dvorov cudzie osoby 
a aby o pohybe podozrivých osôb, alebo cudzích 
motorových vozidiel vo svojom bydlisku neod-
kladne informovali políciu na bezplatnom telefón-
nom čísle 158.

/im, pz dk, or/

/Dolný Kubín - Námestovo – Trstená – Žilinský 
kraj/ - Nové cestovné poriadky začali platiť od 15. 
decembra 2019 aj v spoločnostiach ARRIVA na Slo-
vensku. Cestujúcich autobusmi v Žilinskom kraji 
si môžu odchody spojov overiť na webovej stránke 
ARRIVA Liorbus. Pri úpravách spoločnosť zohľad-
ňovala zmeny v cestovných poriadkoch vlakov, 
požiadavky cestujúcich i objednávateľov z miest a 
vyšších územných celkov. Prímestská autobusová 
doprava v Námestove a Trstenej a v Dolnom Kubíne 
aj mestská doprava majú len drobné úpravy, ktoré 
sú vyznačené na stránke dopravcu.

/arr, ak, or/

/Dolný Kubín/ - Výstavy v Oravskej galérii v Dol-
nom Kubíne si možno pozrieť do 12. januára 2020. 
Svoju tvorbu tam premiérovo predstavujú maliar a 
spisovateľ Robert Bielik a umelecký fotograf Peter 
Župník. R. Bielik pozoruje život veľmi citlivo i prav-
divo a človeka od detstva, cez zrelosť až po starobu 
a smrť aj na aktuálnej kubínskej výstave Obraz, 
okno, ostrov. Projekt Anima predstavuje fotografie 
Petra Župníka s autorovými jemnými maľbami, 
ktoré sú pohľadom na fantazijné odhalenia v ríši 
zvierat.

/og, or/ 

/Dolný Kubín/ - Mestský hokejový klub Dolný 
Kubín v zápase s Indian Žiar nad Hronom hral v 
duchu sloganu Spojme sa spolu pre dobrú vec. 
Cieľom charitatívnej akcie bolo vyzbierať plyšové 
hračky pre detské domovy a klub venoval aj finan-
cie na nákup materiálneho zabezpečenia pre deti 
na detskom oddelení nemocnice v meste. Takmer 
päťsto divákov po prvom góle zaplnilo štadion 
plyšovými hračkami a zápas museli na niekoľko 
minút prerušiť, kým stovky plyšákov pozbierali. 
V poslednej minúte kubínski hokejisti skórovali a 
pečatili výhru na 2:0.

/im, mhk, mj, or/

/Dolný Kubín - Kňažia/ - Vianočné ozdoby zo 
škrupiniek, šišiek, slamy, drievok, ale i plastov a 
korkov  vyrábali stovky dolnokubínskych detí v 
rámci environmentálnej aktivity. Základná škola s 
materskou školou v mestskej časti Kňažia v rámci 
projektu záHRAda2 oslovila všetky dolnokubín-
ske materské, základné i základné umelecké ško-
ly, aby prišli a ozdobili si vianočné stromy odpa-
dovým materiálom. Stromčeky ozdobili tak, aby aj 
naša Zem mala Vianoce a čo najmenej odpadu.  Do 
aktivity sa zapojilo 14 škôl a spolu s usporiadateľ-
skou školou sa na nej podieľali VPV ARWA a Mesto 
Dolný Kubín.

/db, im, or/

/Dolný Kubín/ - Trojkráľový koncert mesta sa 
uskutoční 6. januára 2020 o 16.00 hodine v kosto-
le sv. K. Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. Vystúpi 
spevácky komorný zmiešaný zbor Cantica Colle-
gium Musicum z Martina. Vstup je voľný. 

Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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»Predám Škoda Octavia 
combi 12/2012, 2,0 TDI, 103 
kW, čierna metalíza, 203tis.
km.,100%stav i vzhľad. 
0905857350
»Predám Škoda Octavia 
combi 4x4,12/2012, 2,0 
TDI, 103 kW, čierna metalí-
za, 203tis.km.,100%stav i 
vzhľad. 0905857350

»ODKÚPIM STARÚ PRETE-
KÁRSKU TOVÁRENSKÚ ALE-
BO SVAZARMOM UPRAVENÚ 
MOTORKU MOTOKÁRU AJ 
DIELY 0949150398

»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Predám detský použitý 
bicykel Dema Iseo, 60€, 
0905 400 035
»Kúpim zlaté dukáty 1, 2, 
5, 10 z CSR, CSSR, R-U a iné 
zlaté a strieborné mince a 
bankovky aj celé a zbierky 
ale aj nekompletné kú-
pim aj zlaté šperky a ho-
dinky a vyznamenania t. 
0915627285

» Predám detský použitý 
bicykel Dema Iseo, 60€, 
0905 400 035
»Predám TK 14 s vlečkou a 
náradím 0905309283

» Predám Tlačiareň Lex-
mark CX310dn, 80€, k tomu 
tonere za výhodnú cenu, + 
odpadová nádržka grátis, 
0905 400 035.

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

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    

/Mútne/ - Štvrtý ročník halového turnaja vo futba-
le Junior cup mal aj charitatívny nádych a vyzbie-
raných sedemsto eur dostane štvorročný chlapček 
na liečenie v rehabilitačnom centre. Zúčastnené 
oravské a poľské tímy zohrali v Mútnom päťdesiat 
výborných zápasov. Najlepšie štyri družstvá star-
ších žiakov U15: 1. Zákamenné, 2. Or. Veselé, 3. Zu-
berec, 4. Wilkovice (Poľsko). Najlepšie družstvá v 
kategórii mladších žiakov U13: 1. Oravská Jasenica, 
2. D. Kubín, 3. Tvrdošín, 4. Or. Veselé.

/ou, jop, or/ 

/Dolný Kubín/ - Poslanci mesta Dolný Kubín 
schválili nenávratnú finančnú pomoc v sume 4 
000 eur pre obyvateľov bytového domu v Prešove, 
ktorý nedávno zničil výbuch plynu. Aj na základe 
rozhovorov s obyvateľmi mesta poslanci jednomy-
seľne schválili návrh, že peniaze pripravené na 
zorganizovanie prvého ročníka Hviezdoslavovho 
plesu, pošlú obyvateľom tragickej udalosti.

/mb, or/

/Malatiná/ - Účastníkov tvorivej dielne v Malatinej 
učili zdobiť medovníky výtvarníci a medovnikári 
Peter Kováčik s manželkou Gabikou z Námestova. 
Záujemcovia si mohli doniesť aj vlastné neozdo-
bené medovníčky. Stretnutie pripravilo Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci 
s Obecným úradom v Malatinej.

/oks, or/

/Dolný Kubín/ - Majsterkou Slovenska na zimných 
majstrovstvách staršieho žiactva v dolnokubín-
skom Akvarelaxe sa nečakane stala Eva Mikulášo-
vá z Triatlon teamu Dolný Kubín (TT DK). Najväčšie 
osobné zlepšenie o štyri sekundy zaznamenala v 
disciplíne 100 m motýlik časom 1:08,77 min a vy-
plávala si 500 bodov do plaveckého rankingu. Zla-
tú medailu získala aj v polohových pretekoch na 
100 m a e na znakárskej stovke skončila strieborná. 
Zbierku doplnila ešte bronzovými kovmi na 50 m 
voľný spôsob a 100 m prsia. Zlatú medailu zo žilin-
ských oblastných majstrovstiev v plávaní priniesla 
do mestského plaveckého klubu Laura Piecková za 
disciplínu 200 m voľný spôsob. Tri strieborné me-
daily si vyplávala Simona Jurigová, dve strieborné 
Filip Lizák a spolu aj sedem bronzových medailí 
získali dvanásti plavci z dolnokubínskeho mest-
ského plaveckého klubu MPK DK.

/mpk, jk, or/

/Lomná/ - Pri príležitosti 45. výročia založenia 
telovýchovnej jednoty a futbalového oddielu si 
v Lomnej prevzalo ďakovnú plaketu 32 bývalých 
športovcov a športových funkcionárov. Blahoželal 
im aj bývalý futbalista, tréner a poslanec národnej 
rady Dušan Galis.

/im, ocu, or/ 

  /Dolný Kubín/ - Športové a 
kultúrne organizácie, ktoré vykonávajú svoju čin-
nosť na území mesta Dolný Kubín, môžu aj tento 
rok žiadať finančné prostriedky na aktivity v nasle-
dujúcom roku. Žiadosť vyplnená na predpísanom 
tlačive spolu s povinnými prílohami musí byť do-
ručená najneskôr do 31. decembra 2019 na mestský 
úrad. Tlačivá nájdu záujemcovia na internetovej 
stránke mesta. 

/mb, or/

Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

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

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

Občianska
riadková
inzercia
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»Muž 43 r. hľadá priateľ-
ku na diskrétne stretko. 
0905752410

Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/Orava – Dolný Kubín/ - Jubilejné 30. Oravské 
Vianoce minulú nedeľu skrášlili folklórne skupiny 
a detské folklórne súbory z Oravy. Účinkujúci pri-
blížili divákom krásu a rozmanitosť vianočných 
zvykov tak, ako ich prežívali naši predkovia v ob-
dobí od začiatku adventu do vianočného trojdnia. 
Vinše, koledy, magické i kresťanské obyčaje pred-
viedlo 150 účinkujúcich. Diváci mali možnosť vi-
dieť skupiny Kašunka a Rovňan z Rabčíc, Lokčan 
z Lokce, Kýčeru zo Zázrivej, Podroháčsku folklórnu 
skupinu zo Zuberca, Studničku z Veličnej a detskú 
ľudovú hudbu Mazuľka z Oravskej Polhory. Súčas-
ťou  Oravských Vianoc bol aj tradičný vianočný jar-
mok remesiel za účasti vyše štyridsiatich ľudových 
umelcov.

/oks, mž, or/

/Tvrdošín/ - Víťazom súťaže o výstavbu úseku 
rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná sa stalo 
združenie spoločností Todini Costruzioni Genera-
li S.p.A. a spoločnosti Cesty SK a Cedis. Stavebné 
práce by sa mohli začať už na jar budúceho roku. 
Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej 
spoločnosti  Michaela Michalová. Súťaže sa zúčast-
nilo osem uchádzačov. Predpokladaná hodnota 
zákazky bola stanovená na 74.979.572 eur bez dph. 
NDS rozhodla, že víťazom súťaže sa stalo združe-
nie, ktoré predložilo najnižšiu ponuku 59.398.252 
eur bez DPH. Verejné obstarávanie úseku podľa 
Michalovej výrazne spomalili viaceré námietky 
uplatnené v jeho priebehu. Plánovaný úsek rých-
lostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť 
dopravu v Tvrdošíne v dĺžke 4,4 kilometra a vedie 
po ľavom brehu rieky Oravy. Úsek sa napája na 
existujúci obchvat Trstenej. Trasa končí pred obcou 
Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostred-
níctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky 
Nižná – sever. Tam dôjde k napojeniu na pripravo-
vanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou 
– Dlhá nad Oravou. /nds mm, im, mr, or/

Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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V školách sa snažíme ozvláštňovať 
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spá-
jajú s adventom. Vianočné akadé-
mie, trhy, charita, večierky, zvyky či 
sakrálne podujatia. 

Neraz  zdôrazňujeme pravú podstatu 
Vianoc, veriac, že si to generácia súčas-
ných žiakov osvojí a konečne zmení 
prístup k životu. Učitelia však sú (mu-
sia byť) idealisti, konáme proti prúdu. 
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou 
konkurenciou. Jednak sa dehonesto-
val učiteľský stav tak, že o autorite ne-
možno hovoriť, jednak sa do myslí detí 
expanduje komerčný, masmediálny a 
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej 
spoločnosti. A tá má oveľa viac pros-
triedkov, aby žiaka pretvorila na svoj 
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne 
zúčastňujú aj dospelí. 

Vedieme deti k ekológii, no sami 
kupujeme plastový riad na vianočné 
párty, balíme darčeky do igelitov či 
hromadne kupujeme zbytočnosti  na 
jedno použitie. Hovoríme im, že Via-
noce sú o láske, stretnutiach, rodine, 
pritom veľkoobchody majú miliónové 
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody, 
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných via-
nočných stromov. Denne deťom zdô-
razňujeme zdravý životný štýl, zdravé 
stravovanie a cez sviatky máme cieľ 
prejesť sa. 

Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a 
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej 
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé 

osobnosti na míle vzdialené mierumi-
lovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží 
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabud-
neme. Neraz zažívame pokrytectvo 
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odka-
zom na kresťanstvo, pritom konajú tak, 
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia 
hodnoty náboženstva.

Už roky sa človečenstvo vytráca 
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie, 
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám, 
beztrestná propagácia nebezpečných 
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani 
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Sa-
mozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo, 
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale 
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov 
správania v spravodajstve či vo filmoch 
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je 
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že 
tí zlí sú králi.

Deťom sa ťažko vysvetľujú okol-
nosti, ktoré vedú k zlému správaniu. 
Všetko vnímajú podvedome a my len 
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je 
generácia, ktorá teroristicky devastuje 
spoločnosť. Školy na takéto problémy 
reagujú, dokonca s predstihom. Ale 
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom 
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje. 

Uctím si Vianoce a oddýchnem si. 
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne, 
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hod-
noty prídeme do tých ďalších. 

Duma predvianočná

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

Je dobré byť niekedy sám so sebou. 
Samota nie je zlá. Horšia je osame-
losť. Starí ľudia bývajú osamelí. 

Poznám však aj ľudí, o ktorých osa-
melosti nikto netuší. Sú to úspešní pod-
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú 
energiu a schopnosť riešiť všetky problé-
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad-
ní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. 
Sú osamelí so svojim problémom. 

Jeden podnikateľ mal spoločníkov. 
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od-
meny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A 
on sedel s manželkou a premýšľali ako 
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ 
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir-
mu. Chcel si stabilizovať spolupracovní-
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník 
si robí bokom svoje vlastné projekty. A 
osamelý šéf preberá svoj problém doma s 
manželkou. Ďalší si vychovával mladých 
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on 
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa 
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý 
a sklamaný preberá svoju budúcnosť 
doma s manželkou. Chlapík založil sta-
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli 
materiál a robili vlastné fušky bez faktú-
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu 
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, 

sa škodoradostne smejú. A mohol by 
som menovať ďalších podnikateľov, pri 
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbi-
li, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy part-
nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí 
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. 
Medzi tými druhými sú niekedy len 
manželky. Stretávam ich. Bojujú s prob-
lémami, nepochopením a sú v tom sami. 

Osamelosť s vážnym problémom 
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. 
Môže viesť k depresiám aj i iným prob-
lémom. K lekárovi sa chodí viac s bo-
lesťou tela ako duše. Pomáhame tým, 
ktorí to potrebujú – hladným, slabým 
a chudobným. Lenže našu pomoc nie-
kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. 
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim 
problémom. A ešte je tu jedna možnosť. 
Spomenúť si na žalm, 
ktorí sa každý deň 
modlia mnísi v be-
nediktínskych kláš-
toroch. Začína sa 
takto: „Bože, príď mi 
na pomoc, Pane, 
ponáhľaj sa 
mi pomá-
hať.” 

Osamelí

» Ján Košturiak
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Med a Vianoce. To vari ani nejde od-
deliť. Jedno bez druhého by nebolo 
tým, čím je. Ale prečo by to malo zo-
stať tak, že med iba na Vianoce?

Med je pre človeka odpradávna čím-
si zázračným. Už viac ako desaťtisíc 
rokov sa používa na celom svete ako 
výživný a taktiež liečivý prostriedok. 
V stredoveku bol rovnako vzácny ako 
soľ. V dnešnej dobe môžeme med s čis-
tým svedomím považovať za produkt 
bohatý na bioaktívne a ďalšie látky 
podporujúce zdravie. Veda preniká 
stále hlbšie do zloženia týchto látok, 
popisuje ich účinok na látkovú výmenu 
a na naše zdravie a dospieva k prekva-
pujúcim výsledkom. Napríklad podľa 
českých expertov na zdravú výživu 
med účinne chráni pred rakovinou a 
duševnou únavou.

Tým, ktorých trápi nespavosť, od-
porúčajú užiť pred spaním práve med. 
Nachádza sa v ňom skupina vitamínov 
B, posilňujú nervovú sústavu a látky 
požierajúce voľné radikály, preto slúži 
aj ako vynikajúca prevencia proti rako-
vine. Zlepšuje aj trávenie, stavbu kostí 
a obranyschopnosť organizmu.

Najlepšie je kupovať med priamo 
od včelára. Určite každý z nás v okolí 
nejakého má. Med musí byť dostatočne 
hustý. Každý med prirodzene kryšta-
lizuje, je to známka kvality. Nekryšta-
lizuje iba agátový med, ktorý má iný 
pomer glukózy a fruktózy. Každý med 
je zdravý, majú však rôzne špecifiká. 

Agátový je najjemnejší a najmenej 
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo 
výraznejšie, najmä lipový a slnečnico-
vý. Niektoré obsahujú veľa peľových 
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí 
náchylných na alergie. Typ medu rozo-
znáte aj podľa farby a vône. Rastliny, 
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz. 
Na jar sú to ovocné stromy, potom rep-
ka olejka a agáty. 

Ak používate med na osladenie 
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úpl-
ne horúceho nápoja, ale počkajte kým 
trochu vychladne. Zohrievaním nad 
42 stupňov stráca med veľa zdravých 
látok. Preto, ak uprednostňujete teku-
tý med siahnite po agátovom. Naopak, 
pravého skryštalizovaného medu sa 
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spo-
ľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.

Ach, ten zázračný med

» red
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Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších 
cirkví zapaľujú počas štvrtej ad-
ventnej nedele všetky štyri sviečky 
na adventnom venci, ktorý je sym-
bolom obdobia modlitieb, pokánia 
a duchovnej prípravy na slávenie 
vianočných sviatkov. 

Kresťania sa už začínajú sústreďovať 
na slávenie Štedrého večera a sviatku 
Narodenia Pána Ježiša.

Aj napriek nákupnej horúčke a 
množstvu komercie, ktorá v súčasnosti 
sprevádza Vianoce, pre mnohé rodiny 
sa nadchádzajúci Štedrý večer nespája 
len s darčekmi pod vianočným strom-
čekom, ale symbolizuje hlavne radost-
nú spomienku na narodenie Ježiša 
Krista.

Počas adventu sa aj v tomto roku, 
vrátane štvrtej adventnej nedele, 
konali mnohé benefičné koncerty a 
charitatívne podujatia v katolíckych, 
evanjelických a iných kresťanských 
chrámoch. 

V cirkevných zboroch ECAV sa me-
dzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou 
zvyknú konať modlitebné stretnutia 
veriacich, na mnohých miestach v SR 
sa konali dobročinné akcie pre deti, 
seniorov, chudobné rodiny, bezdomov-
cov, či osamelých starých ľudí. Organi-
zujú ich občianske združenia, nadácie, 
katolícka charita, evanjelická diakonia 
a ďalšie organizácie.

Veriaci kresťania v tomto čase viac 
ako inokedy prichádzajú na spoveď, 

snažia sa o zmierenie s Bohom a ľuďmi 
a viac myslia na iných.

Je Zlatá nedeľa. To je všeobecne roz-
šírené označenie poslednej nedele pred 
Vianocami, keď vrcholí nákup vianoč-
ných darčekov a očakávajú sa najvyššie 
tržby v obchodoch počas celého roka; 
štvrtá nedeľa kresťanského adventu. 
Predchádza jej bronzová a strieborná 
nedeľa. V tento deň sú otvorené nielen 
nákupné centrá, ale aj tie obchody, kto-
ré bývajú v ostatnú časť roka v nedeľu 
zavreté, vrcholia vianočné trhy. Názov 
sa v starších slovenských prameňoch 
nevyskytuje, pochádza zo začiatku 20. 
storočia z mestského nemeckého pro-
stredia. Podľa jedného z hovorových 
vysvetlení sa zaužíval v Nemecku v 
prostredí obchodníkov. Takto hodno-
tili svoje zisky z nákupov darčekov v 
poslednú nedeľu pred Vianocami, a 
nedeľu v prenesenom zmysle označili 
zlatou. Je tiež možné, že v nemeckom 
prostredí názov zlatá nedeľa pochádza 
z pomenovania adventných ranných 
pobožností – zlatých omší.

Symbolika adventu III

» red
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

1. Mária Šofranko

.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

11

3. Lukáš Kyselica 4. Anna Záborská

5. Michal Šipoš
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9. Anna Remiášová
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Každý týždeň: Dolný Kubín, Námesto-
vo, Trstená, Tvrdošín, Čimhová, Liesek, 
Brezovica, Zábiedovo, Ústie nad prie-
hradou, Štefanov, Nižná n/ Oravou, 
Zemianska Dedina, Podbiel, Ťapešovo, 
Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
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ľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (38 600 domácností)

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Distribúcia:
Ján Lajmon    0905 400 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

/Dolný Kubín/ - V 3. ročníku Shotorámy - vrhania 
guľami súťažilo v Dolnom Kubíne 26 pretekárov z 
celého Slovenska. Súťažiaci od mladšieho žiactva 
až po veteránov postupne vrhali štyri gule, každú 
inej hmotnosti. Z chlapcov vyhral Juraj Lešňovský 
(29,23 m) a z dievčat Petra Škulcová (25,91 m). Medzi 
staršími žiačkami zvíťazila Aneta Záchelová (25,22 
m) a u dorasteniek Simona Kereškényiová (27,22 m). 
Kategóriu dorastencov vyhral Adrián Pauer (42,53 
m), všetci z klubu TJ Orava Dolný Kubín. Medzi vete-
ránmi bol najlepší 52-ročný R. Maďar z L. Mikuláša, z 
domácich bol tretí Marek Lupák a najlepšou veterán-
kou bola Anna Matúšová z Piešťan pred Katarínou 
Marettovou z Dolného Kubína. 

/tj, jl, or/

/Trstená/ - Na 22. ročníku Trstenského pohára v 
karate súťažilo 36 klubov a pretekári sa mohli no-
minovať na majstrovstvá Slovenska pre kategórie 
kadetov a juniorov. Tento rok boli na turnaji aj  prete-
kári maďarského klubu Seinchin Budapešť. Celkovo 
štartovalo 372 pretekárov, 138 v kata a 341 v kumite. 
Domáci a zároveň usporiadateľský Karate klub Trs-
tená s počtom 5 zlatých, 5 strieborných a 6 bronzo-
vých medailí skončil na 6. mieste. Zlaté medaily si 
vybojovali v kata Lýdia Hrubcová, Júlia Kučerová a 
Simona Púčiková a v kumite Nina Gadzmanová, Ši-
mon Válek. Kkt,

/jš, or/

/Námestovo/ - Stredná odborná škola technická v 
Námestove v spolupráci s organizáciou Agamos a 
českým podnikom zabezpečila kvalitnú odbornú 
prípravu svojich žiakov. V rámci projektu „CNC tech-
nológie v Európe – cesta k úspechu“ sa študenti IV. 
ročníka študijného odboru mechanik nastavovač 
zúčastnili dvojtýždňovej stáže v českom podniku 
VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína. V podniku, kto-
rý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojár-
skej výroby a vývoja, si študenti rozšírili vedomostí 
a zručnosti vo svojom odbore. Tiež sa zoznámili s 
kultúrou a zvykmi novojičínskej oblasti. Realizácia 
projektu prepája a otvára námestovskú školu európ-
skemu vzdelaniu.

/sošt, ev, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Držiteľkou Ceny Mariána 
Várossa sa aktuálne stala historička umenia PhDr. 
Eva Ľuptáková, kurátorka výstav, kustódka zbierok 
a od roku 1984 riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom 
Kubíne. Cenu dostala za doterajšiu celoživotnú ume-
novednú, publikačnú, výstavnú, organizačnú a me-
todickú činnosť v odbore dejín výtvarného umenia 
a za rozvoj galerijnej práce. Marián Váross patril 
medzi najvýraznejších slovenských umenovedcov, 
významných teoretikov a propagátorov výtvarného 
umenia.

/og, žm, or/

/Orava – Breza – Vavrečka – Dolný Kubín/ - Slo-
venská triatlonová únia vyhodnotila najlepších pre-
tekárov. Ocenených bolo aj množstvo športovcov z 
Oravy, ktorí vynikli a bodovali v zimnom triatlone, 
kros duatlone, triatlone a akvatlone. Ocenení orav-
skí pretekári: Zimný triatlon: juniori 1. Róbert Judiak 
(KB Breza), 3. Juraj Košút (TT Vavrečka), veteráni 1 
– 1. Slavomír Praj (TT Vavrečka), 2. Marek Voška (KB 
Breza), veteráni 2 – 1. Peter Sitárik (KB Breza), muži 
absolútne 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 2. Slavomír 
Praj, 3. Peter Sitárik, Kros duatlon: muži absolútne 
1. Mário Košút, veteráni 2 – 1. Igor Otepka (MPK Dol-
ný Kubín), Ján Mičík (MPK Dolný Kubín), Akvatlon: 
ženy absolútne 1. Martina Mesárošová (MPK Dolný 
Kubín), veteráni 2 – 2. Ján Mičík. Triatlon: dorastenky 
1. Martina Mesárošová, muži 50 až 54 rokov – 1. Ján 
Mičík, Duatlon: dorastenky 3. Martina Mesárošová.

/mpk, or/
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Ako prvé si pripomeňme dve hlavné 
zásady skladovania potravín v mraz-
ničke. Nič v nej by nemalo byť ulože-
né dlhšie ako rok. Zelenina, ovocie, 
mäso a pečivá – musia mať svoj box, 
nič z toho neskladujeme spolu v jed-
nom boxe.

Najdlhšie v mrazničke vydrží mäso. 
(Pri mínus osemnásť.) Pre pečivo je časo-
vý limit pol roka a slaninku, či šunku by 
ste zmrazené nemali nechávať viac ako 
mesiac. Mraziť inak môžete čokoľvek, čo 
chcete uchovávať dlhodobo. Hodí sa mať 
zmrazenú pizzu pre prípady núdze, zmrz-
linu by ste inde tiež dlho neuchovali. 

Dodržujte tieto zvyky - Snažte sa 
pred mrazením rozdeliť jedlo na dávky 
trebárs podľa porcií – bude sa s ním lep-
šie manipulovať a vyhnete sa opakované-
mu mrazeniu, ktoré degraduje chuť. Už 
raz rozmrazené potraviny by ste nemali 
dávať opätovne zmraziť. Dobré je označiť 
nádobky alebo vrecúška štítkom s dátu-
mom zamrazenia a obsahom, cez vrstvu 
ľadu je niekedy jeho náplň ťažko identi-
fikovateľná. A zvážte, či by vaša ďalšia 
chladnička nemala mať technológiu No 
Frost. (Potraviny nie sú pokryté námra-

zou a ľahko vidíte, čo hľadáte. Beznámra-
zový systém udrží potraviny dlhšie čer-
stvé a plné vitamínov.)

Starostlivosť o mrazničku - Ak sa dá, 
naplánujte si rozmrazovanie na chladné 
mesiace. Zmrazené potraviny môžete 
načas vyložiť na balkón bez toho, aby sa 
rozmrazili. Ideálne je naukladať ich všet-
ky na seba, nech si navzájom udržujú 
teplotu. Staré potraviny ešte nevyhadzuj-
te, pôsobia ako zdroj chladu pre ostatné.

Aby ste urýchlili proces roztápania 
ľadu, do mrazničky môžete vložiť hrnce 
s prevarenou vodou. Námraze nepomá-
hajte mechanicky  aby ste nezničili chla-
diace mriežky. Po umytí mrazničky treba 
vnútro mrazničky vyutierať naozaj dosu-
cha, inak by ste si vytvorili základ novej 
námrazy.

Tip na záver -  ak už rozmrazujete po-
traviny s cieľom časť z nich neskôr  opäť 
zamraziť, dbajte na to, aby boli rozmra-
zované v chladničke. Mali by ste sa teda 
vyvarovať ich rozmrazovaniu pri izbovej 
teplote alebo v teplej vode. Pri takomto 
spôsobe rozmrazovania sa začínajú v po-
travinách množiť baktérie, ktoré sú zdra-
viu škodlivé. 

Pravidlá skladovania potravín 
(mraznička)

» red
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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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/Oravské Veselé - Žilina/ - Dekréty na dotáciu 25 
000 eur šiestim lekárom, ktorí uspeli so žiadosťa-
mi v dotačnom systéme na stabilizáciu siete zdra-
votníkov v kraji, odovzdala predsedníčka Žilinské-
ho samosprávneho kraja Erika Jurinová v polovici 
októbra. Dotáciu na stomatologickú ambulanciu 
dostane aj lekár v Oravskom Veselom. Lekári sa 
zaväzujú šesť rokov udržať ambulancie vo svojom 
regióne a jednou z podmienok v rámci dotačnej 
výzvy boli zmluvy lekára vo všetkých troch zdra-
votných poisťovniach. Žilinský kraj spustil nový 
dotačný systém na stabilizáciu siete zdravotníkov 
na svojom území ako prvý samosprávny kraj a le-
kári s trvalým pobytom, alebo miestom pôsobenia 
na území kraja, mohli od júla do konca augusta 
žiadať o finančný príspevok od päť do tridsať tisíc 
eur.

/im, mr, mj, or/ 

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky v Dolnom Kubíne
LIDL Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Mzda: 3,5868 €/h. brutto

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Poslanec Európskeho parlamentu
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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