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ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 2 / 10. január 2020 / 24. rOčnÍK

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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rok narodenia

poistenca

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1951

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1961

1963

1964

1965

60 rokov
57 rokov

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
57 rokov

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
57 rokov a 9 mes.

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
58 rokov a 6 mes.

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

56 rokov a 9 mes.

55 rokov
54 rokov

53 rokov

62 rokov
59 rokov a 3 mes. 57 rokov a 6 mes. 55 rokov a 9 mes.

58 rokov a 9 mes.

54 rokov
53 rokov

62 rokov
60 rokov

60 rokov

58 rokov a 3 mes. 56 rokov a 6 mes. 54 rokov a 9 mes.
53 rokov

62 rokov
60 rokov a 9 mes. 59 rokov

57 rokov a 3 mes. 55 rokov a 6 mes. 53 rokov a 9 mes.

62 rokov
61 rokov a 6 mes. 59 rokov a 9 mes.

59 rokov a 9 mes.

58 rokov
56 rokov a 3 mes. 54 rokov a 6 mes.

62 rokov
62 rokov

60 rokov a 6 mes.

57 rokov
55 rokov a 3 mes.

59 rokov a 6 mes.

62 rokov 61 rokov

62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mes.

59 rokov a 3 mes. 57 rokov a 6 mes.

62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní
58 rokov a 3 mes.

62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 9 mes.

60 rokov a 9 mes.
59 rokov

62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 7 mes. 62 rokov a 1 mes.

61 rokov a 6 mes.

62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 5 mes. 60 rokov a 6 mes.

61 rokov a 10 mes.

63 rokov
63 rokov

63 rokov
63 rokov62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 9 mes.

62 rokov a 2 mes. 61 rokov a 3 mes.

63 rokov a 2 mes. 63 rokov a 2 mes.

63 rokov a 2 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 61 rokov a 7 mes.

63 rokov a 4 mes. 63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 4 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 61 rokov a 11 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 3 mes.

63 rokov a 8 mes. 63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes.

63 rokov a 10 mes. 63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes

64 rokov
64 rokov

62 rokov
61 rokov a 3 mes.

57 rokov a 9 mes.
56 rokov

60 rokov a 9 mes. 57 rokov
56 rokov

55 rokov
54 rokov

53 rokov

61 rokov a 6 mes. 57 rokov
56 rokov

55 rokov
54 rokov

53 rokov

rok narodenia poistenca

62 rokov a 10 mes.
62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

s62 rokov a 8 mes.

Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok

Od januára nastali zmeny v dôchodkoch. Tie minimálne sa zvyšujú. Dôchodkový vek sa určuje podľa tabuľ-

ky, ktorá zohľadňuje počet detí a má strop 64 rokov. Štát totiž určil dôchodkový vek všetkým poistencom. Do 

Ústavy SR sa dostala zásada, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe 

nesmie presiahnuť 64 rokov. Dôchodky sa automaticky valorizujú. V tabuľkách nájdete potrebné informácie.
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Orav-
ský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný 
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bob-
rov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, Vavreč-
ka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovica, 
Habovka, Liesek, Oravský Biely Potok, 
Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá nad Ora-
vou, Horná Lehota, Chlebnice, Medzib-
rodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka Du-
bová, Hruštín, Oravská Polhora, Sihelné, 
Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, 
štefanov, Nižná,  
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Orav-
ský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný 
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bob-
rov, Klin, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zub-
rohlava, Tvrdošín, Brezovica, Habovka, 
Liesek, Oravský Biely Potok, Podbiel, Trs-
tená, Zuberec, Medvedzie, Bziny, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, 
Čimhová, Zábiedovo, štefanov, Nižná 

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN
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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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -

Vtipy 
týždňa

pokračovanie na str. 6

» Ide Detvanec do neba a 
vidí pred bránou samé veľ-
ké hodiny a opýta sa:
- Čo je to?
Podíde k nemu svätý Peter 
a hovorí:
- To sú naše nebeské ho-
diny klamstva. Každý má 
jedny a keď ten, komu 
patria, zaklame, ručička sa 
pohne o jedno miesto.
- Fíha, koho sú tieto?
- Tieto patria Márii Terézii. 
Nikdy sa nepohli.
- Wow. A koho sú tieto?
- Tieto sú Abrahama Lincol-
na. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj 
hodiny niektorých našich 
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používa-
me ich v kanceláriách ako 
ventilátor.

» Sú dva spôsoby, akými 
môže slovenský politik 
prísť o svoju moc. Ten prvý 
– z neba zostúpi Archanjel 
Gabriel a ohnivým mečom 
ho vyženie. Ten druhý – 
z neba zostúpi Archanjel 
Gabriel a ohnivým mečom 
ho vyženie.

» Veľa politikov drží krok s 
módou. Pred každou voľ-
bou mení kabát.

» Poslankyňa napomína 
svojho kolegu:
- Prosím vás, buďte taký 
dobrý a neskáčte mi do 
reči, keď vás prerušujem!

» Prečo majú politici také 
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať diva-
dlo zadarmo!

» Parlamentné voľby budú 
o týždeň neskôr!
Stratila sa disketa s vý-
sledkami.
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Najčastejšie želania počas vstupu do 
nového roka sú zdravie a  šťastie. A 
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac  
každý sám. 

Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plá-
ny typu – schudnem 20 kg, upravím si 
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky, 
udržím si hladinu krvného cukru bez nut-
nosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa 
žiaľ  väčšinou nesplnia, ak človek výrazne 
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia 
nie je možná bez úpravy pravidelných 
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba 
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorene-
né mnoho rokov, sa môže meniť postupne.

Zlepšenie zdravia má  päť základ-
ných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť 
aktívny minimálne 20-30 minút denne, 
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť 
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je  jed-
no, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie, 
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny 
tréning. 
2. Stravovanie nám dodáva energiu, ži-
viny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy 
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to  
vzostupom hmotnosti, vznikom nových 
ochorení  a zhoršením existujúcich. Den-
ný príjem energie má byť primeraný fyzic-
kej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje 

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov 
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba ener-
gie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov 
asi o 10 percent. 
3. Prispôsobiť sa výživovým odporu-
čeniam – vynechať tučné jedlá, konzu-
movať iba chudé druhy mäsa a mliečnych 
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie 
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červené-
ho mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa  
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do 
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii 
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú 
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne 
sladené nápoje.

Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj 
v rovnakých časových intervaloch, nevy-
nechávať raňajky a nejesť neskoro večer ( 
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa 
vyhýbať jedlu).

Prvé výsledky sa 
dostavujú už po týždni 
a  rozhodujúcim je pre-
konať prvé tri týždne, 
potom už všetky zmeny 
v  prospech zdravia 
idú ľahšie.

Veľa zdravia v roku 2020

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

metabolizmu a výživy

12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti
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»Kúpim náhradné diely 
na Jawu, ČZ, manet, Tel. 
0910594060
»Kúpim nové náhradné 
diely na Zetor 20,25,30 Tel. 
0910594060 ďakujem
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017
»Kúpim hrubostenné klz-
né ložiská kľukovej hria-
dele škoda, spartak, fe-
licia, Octavia Zetor 25, tel 
0910594060

» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938
»Prenajmem garáž v Ná-
mestove na Brehoch. 
0948105604

»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DO-
HODOU. 0903227683
»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV . CENA DO-
HODOU . 0903227683
»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DO-
HODOU. 0903227683

» Predám použitý chlap-
čenský bicykel, 60€, 0905 
400 035

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

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

/Krivá -  Nižná - Vasiľov/ - V sobotu 11. januára 
2020 sa uskutočnia lyžiarsko – turistické precho-
dy: * 43. Strieborná podkova Krivá, miesto regis-
trácie: pri Urbári od 7.00 h do 11.00 h, trasy vedú 
chotárom katastra obce, lyžiarska na bežkách je 
dlhá 20 km s prevýšením 700 m v tvare podko-
vy, pre peších turistov je dlhá 14 km a prechádza 
Krivskou dolinou k hájovni. Túto trasu absolvujú 
aj mamičky s deťmi a starší ľudia, viac na www.
kriva.sk. * 28. Veľké Borové – Dolný Kubín, miesto 
registrácie: autobusová stanica Nižná, trasa na 
bežky 20 km, organizátor: OKST TJ Nižná, viac na 
stránke klubu www.kstnizna.sk. * 15. Prechod Va-
siľovským chotárom, miesto registrácie: kultúrny 
dom od 8.30 h, štart o 9.00 h, trasy: pre bežkárov 
13 km/19 km. Prechod sa uskutoční iba za priaz-
nivých snehových podmienok, inak sa presunie. 
Viac informácií na stránke obce www.vasilovocu.
sk, alebo na telefónnom čísle 0911 640 033. * Bu-
dúci týždeň v sobotu 18. januára budú prechody v 
Medzibrodí, Babíne, Zaskove, Bobrove, Sedliackej 
Dubovej.

/okst, ocu, or/
 
/Dolný Kubín/ - Vo štvrtok 16. januára 2020 o 16.30 
hodine vo veľkej výstavnej sieni Oravskej galérie 
v Dolnom Kubíne sa uskutoční vernisáž prvých 
výstav v roku 2020 za účasti  autorov.  Slovenský 
maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor 
Milan Sokol predstavuje rozsiahlu kolekciu diel zo 
série Re – cyklus. Materiál týchto obrazov je hli-
ník z použitých obalov. Prácami z papiera a kovu 
umelec komentuje zvrátenosť existujúcej reality. 
Kombináciou umeleckých techník a siahaním po 
použitých a všade prítomných plechovkách na 
pivo a iné nápoje kriticky poukazuje na konzum-
nosť, reklamu, globalizáciu a kultúrnu krízu. Na 
druhú výstavu s názvom „Svetlo – cesta – exis-
tencia“ v Oravskej galérii vybrali súbor najnovších 
kresieb prof. Jarosława Kweclicha z Krakova, ktorý 
reaguje na množstvo inšpirácií z denného života a 
odvážne sa púšťa do portrétu, figurálnej, animál-
nej, alebo krajinnej kompozície. Ako hudobný hosť 
na vernisáži vystúpi violončelistka Hana Kopecká. 
Výstavy potrvajú do 29. marca 2020.

/og, or/

/Nižná/ - Stretnutie členov ORFIKLUBU (amatér-
skeho filmu) a záujemcov o tvorbu domáceho videa 
sa uskutoční v sobotu 25. januára 2020 o 15.00 ho-
dine v Obecnom úrade v Nižnej. Súčasťou stretnu-
tia bude výstava filmovej techniky formátu 8 mm a 
ukážky filmov amatérskych tvorcov. Záujemcovia 
sa budú môcť prihlásiť do základného kurzu tvor-
by domáceho videa. Informácie na telefónnom čís-
le 0948 109 661, alebo cez email orfiklub@gmail.
com.

/ab, or/

/Tvrdošín – Trstená - Zákamenné / - Cenu ak-
tívneho občianstva a ľudskosti za rok 2019 získalo 
47 osobností Žilinského kraja. Hlavné ocenenie v 
kategórií aktívny mládežník dostal Ján Šuvada 
zo Spojenej školy v Tvrdošíne, v kategórií aktívny 
občan Iveta Martinková zo Žiliny, ocenenie v kate-
górií top starosta/primátor dostala primátorka Trs-
tenej Magdaléna Zmarzláková a obcou s najpria-
teľskejším vzťahom k mládeži sa stalo Zákamenné. 
Hlavnú cenu za top čin ľudskosti, za záchranu 
dvoch ľudských životov získala Magdaléna Polťá-
ková. Ocenenia udelila Rada mládeže Žilinského 
kraja a informovala o tom riaditeľka kancelárie 
projektového riadenia rady Darina Čierniková. 
Ocenenia získali osobnosti, ktoré sa svojou aktivi-
tou a ľudskosťou angažujú za krajší život mladých 
ľudí a miestnych komunít.

/im, rmžk, dč, or/

Obidva názvy rastliny ďumbier aj 
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v 
Pravidlách slovenského pravopisu 
aj v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka.  No odborný botanický ná-
zov je iba názov ďumbier. 

Zázvor sa využíval už v stredoveku 
ako konzervačný prostriedok a rovna-
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. 
Gréci ho jedli pri problémoch s tráve-
ním. Zázvor má protizápalové účinky. 
Je preto mimoriadne vhodnou preven-
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu-
tia, zápalov horných dýchacích ciest 
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať 
prvou pomocou v období chrípkových 
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po-
máha náš organizmus detoxikovať a 
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže 
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun-
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, 
ktoré sú predpísané pacientom s rako-
vinou vaječníkov! Lekárski experti tiež 
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor, 

majú nižšiu hladinu črevných zápalov 
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak 
riziko rakoviny hrubého čreva.

Zázvor obsahuje veľké množstvo 
super zdravých látok menom gingero-
ly, ktoré účinne bojujú proti mnohým 
zdravotným problémom, ktoré súvisia 
so zápalom buniek. Výskum, vykona-
ný u pacientov, trpiacich artritídou a 
svalovými bolesťami, preukázal vý-
znamné výsledky v úľave od bolesti. 
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínos-
ný pre pacientov, u ktorých dochádza 
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom 
buniek ako obezita, cukrovka, Alzhei-
merova choroba, atď.

Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia, 
ktorí majú problémy s krvným obe-
hom, respektíve trpia na hemofíliu. 
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať 
diabetickú a antikoagulačnú liečbu, 
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prí-
padoch monitoring lekárom – špecia-
listom.

Zázvor alebo ďumbier

» red

15. 1. 1971 
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa 
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Výročia a udalosti
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Tento štát

Eduard Chmelár 
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Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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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.

Téma týždňa

46
-0
19

2

V prvom štvrťroku sa začne proces 
vyhľadávania škôl. Materských, 
stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzde-
lávanie, mnohým rodičom záleží na 
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú 
školu.

Na začiatku nášho sprievodcu ško-
lami si treba uvedomiť, že to, čo sa z 
našich detí stane, nezávisí len od školy 
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou 
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných 
ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo 
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od 
rodiny, osobnostných predpokladov 
po charakter pracovného trhu či zlo-
ženie spoločnosti. Isto, premysleným 
výberom školy zabezpečíme najdôleži-
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa 
a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať 
realistické kritériá a rozhodne sa ne-
treba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na 
internetové referencie, ktorých zámer 
nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je 
vyberať si školu podľa toho, že tam 
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab-
solventom známa osobnosť. To nemusí 
byť zárukou, že aj nám bude taká škola 
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa 
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej 
miery čo-to naznačia prehliadky školy 

počas dňa otvorených dverí alebo v iné 
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s 
odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpo-
klady školy: Ako napĺňa požiadavky 
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje 
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má 
vizuál a materiálno-priestorové vy-
bavenie? Akú má víziu a obsah vzde-
lávania? Ako spolupracuje so svojím 
okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa 
škola vyberá pre staršie dieťa, je dô-
ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto 
procesu. Dôležité je spoznať vedenie 
školy, keďže v slovenskej legislatíve je 
kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom 
fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na 
web školy, na jej dizajn, obsah, aktua-
lizácie a informácie. Ťažším je zistenie, 
či personál školy berie svoju službu ako 
povolanie či zamestnanie - to by mohol 
naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komple-
xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa 
tam učí angličtina, či majú Montessori. 
Školy sa v súčasnosti tiež riadia marke-
tingom a pre získanie žiakov môžu za-
vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že 
neexistuje ideálna škola, ani keby bola 
alternatívna či súkromná. Je potrebné 
si vopred stanoviť očakávania, uplatniť 
kritické myslenie a nespoliehať sa na 
módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník škola – rodič - žiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Vtipy 
týždňa

» - Nemám rád veľa rečí, 
- hovorí šéf parlamentu 
novému poslancovi. - Keď 
kývnem prstom, znamená 
to, že máte prísť ku mne.
- Ani ja nemám rád veľa 
rečí, šéfe. Keď zavrtím hla-
vou, tak to znamená, že 
neprídem.

» Pýtajú sa politika:
- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...

» Aký je rozdiel medzi na-
šou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vy-
mlátiť, inak pomrieme od 
hladu.

» - Môj syn sa chce dať na 
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
- Isteže. Keď sa hlási o 
slovo, nevie čo povie. Keď 
hovorí, nevie čo vraví a len 
čo dohovorí, zabudne čo 
povedal.

     » redakcia



OR20-02 strana- 7

bývanieoravsko 7



OR20-02 strana- 8

tv program Najčítanejšie regionálne noviny
8

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Su-
sedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad 14:45 Susedské prí-
pady 15:50 Rodinné prípady 16:55 Šetríme spolu 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia - NOVÁ SÉRIA 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Mrcha učiteľka 22:20 Susedia na odstrel 00:20 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Cesto-
vatelia v čase 03:20 Susedské prípady

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 
09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 Pod povrchom 4 12:00 
NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 IQ TAXI 4 
13:20 INKOGNITO 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:25 POLI-
CAJTI V AKCII 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 S PRAVDOU 
VON 00:30 Myšlienky vraha 6 01:30 INKOGNITO 
02:25 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:55 Na krok od neba 09:55 Zajtrajšie no-
viny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Úžasné 
záhrady: Rosendal, Švédsko 16:00 Správy RTVS 
16:40 Na krok od neba 17:45 Duel 18:20 5 pro-
ti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Erik a Erika 22:00 
Reportéri 22:35 Prípady 1. oddelenia 23:40 Don 
Matteo 00:35 Zajtrajšie noviny 01:20 Erik a Erika 
02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 
Svadba na prvý pohľad 09:55 Oteckovia 10:55 
Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Sused-
ské prípady 15:50 Rodinné prípady 16:55 Šetríme 
spolu 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený 
šéf 21:55 Zámena manželiek 23:10 Rodinné prí-
pady 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
01:50 Cestovatelia v čase 

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 
09:35 SÚDNA SIEŇ 10:50 Pod povrchom 5 12:00 
NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 IQ TAXI 5 
13:20 INKOGNITO 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:30 POLI-
CAJTI V AKCII 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
NOVÝ ŽIVOT 21:40 Beverly Hills 90210 2 22:50 
C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 4 23:50 Myšlienky 
vraha 7 00:50 NOVÝ ŽIVOT 02:15 NOVINY TV JOJ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:55 Na 
krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:50 Folklorika 
14:20 Don Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:00 
Správy RTVS 16:40 Na krok od neba 17:50 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Koloná-
da 21:25 Umenie zločinu 22:15 Zákon a poriadok 
22:55 Don Matteo 23:50 Zajtrajšie noviny 00:35 
Umenie zločinu 01:25 Slovensko v obrazoch 
01:50 Dámsky klub 03:30 Správy RTVS „N“ 

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 16:55 Šetríme 
spolu 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART 
SHOW 22:35 RYTMUS sídliskový sen 00:20 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad 01:45 Cestovatelia v 
čase 03:10 Susedské prípady 

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 
09:35 SÚDNA SIEŇ 10:55 Pod povrchom 6 12:00 
NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 IQ TAXI 6 
13:20 NOVÝ ŽIVOT 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:30 POLI-
CAJTI V AKCII 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
NOVÝ ŽIVOT 21:40 Beverly Hills 90210 3 22:50 
C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 5 23:50 Myšlienky 
vraha 8 00:50 NOVÝ ŽIVOT 01:50 KRIMI 

06:05 Občan za dverami 
06:30 Reportéri 07:05 Folklorika 07:30 Ranné 
správy RTVS 09:00 Na krok od neba 10:00 Za-
jtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Don Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:00 
Správy RTVS 16:40 Na krok od neba 17:35 Šetrí-
me spolu planétu 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Vraždy v La Ciotat 22:05 Win-
netou 23:40 Don Matteo 00:35 Zajtrajšie noviny 
01:20 Autosalón 01:45 Vraždy v La Ciotat 

06:00 Teleráno 08:30 Utaje-
ný šéf 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské prípady 
11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 14:45 Susedské prípady 15:50 
Rodinné prípady 16:55 Šetríme spolu 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Svadba na prvý pohľad 
22:10 Rodinné prípady 23:10 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad 00:50 Cestovatelia v čase 02:20 
Utajený šéf 03:25 Susedské prípady 

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 
09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 Pod povrchom 7 12:00 
NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:10 NOVÝ ŽIVOT 
14:20 SÚDNA SIEŇ 15:20 POLICAJTI V AKCII 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NOVÝ ŽIVOT 21:40 
NA HRANE 22:25 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 6 
23:25 Myšlienky vraha 9 00:20 NOVÝ ŽIVOT 01:20 
KRIMI 01:50 NOVINY TV JOJ 02:30 TOP STAR 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 09:00 Na 
krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 
Úžasné záhrady 16:00 Správy RTVS 16:35 Na 
krok od neba 17:40 Šetríme spolu planétu 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zla-
té časy 21:35 Naša rodina 23:15 Neskoro večer 
00:05 Don Matteo 01:05 Naša rodina 02:45 Svet 
v obrazoch 03:10 Dámsky klub 

PONDELOK 13.1.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 14.1.2020 STREDA 15.1.2020 ŠTVRTOK 16.1.2020

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 15:00 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 16:55 
Šetríme spolu 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Dobre vedieť! 22:45 Gladiátor 01:40 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Cestovatelia v 
čase 03:40 Susedské prípady 

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 
09:30 SÚDNA SIEŇ 10:50 Pod povrchom 8 12:00 
NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 IQ TAXI 8 
13:20 NOVÝ ŽIVOT 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:30 POLI-
CAJTI V AKCII 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Lovci pokladov 5,6 22:40 Wasabi 00:45 Vojak 4: 
Pohyblivý cieľ 02:25 NOVINY TV JOJ 03:00 Kutyil 
s.r.o. II. 2 03:35 Kutyil s.r.o. II. 26 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:50 Na 
krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Don Matteo 15:30 Úžasné záhrady 
16:00 Správy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:40 
Šetríme spolu planétu 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:05 Cestou 
necestou 22:40 Kill Bill 00:25 Don Matteo 01:25 
Zajtrajšie noviny 02:10 Dámsky klub 03:40 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 04:25 Folklorika 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 08:45 Žabí princ 
10:30 Junior 12:40 CHART SHOW 14:45 Medailón 
16:30 Evan Všemohúci 18:20 To najlepšie z Plesu 
v opere 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Harry Potter a Fé-
nixov rád Dobrodružný film MN 12 (VB-USA) 2007 
D. Radcliffe, R. Grint, E. Watsonová, H. Bonhamo-
vá Carterová, R. Coltrane. 23:10 Návrat temného 
rytiera 02:15 Gladiátor  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:05 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:25 SpongeBob 
SquarePants IX. 16,17 08:25 Labková patrola  II. 17 
08:50 NAŠI II. 7,8,9 11:00 Dovidenia, stará mama! 
3,4 12:20 Paddington 2 14:40 Som číslo štyri 
16:50 Divoké kočky 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER 
RÁD 23:35 Zlodeji a zlodejíčkovia 01:25 Pach krvi 
2 03:05 Hoď svišťom 12 03:35 Kutyil s.r.o. 17/17 
04:20 VŠETKO ČO MÁM RÁD  

06:00 Veselá farma 06:20 
Včielka Maja 07:05 Elena z Avaloru 07:40 Levia 
stráž 08:05 Fidlibumove rozprávky 08:35 Smaj-
líkovci 09:00 Daj si čas 09:35 Nájdi si ma v Paríži 
10:00 Operácia AU! 10:30 Priateľ pes 11:05 On air 
11:30 Svet v roku 2019 12:30 Zem spieva III. 14:25 
Čo ja viem 16:00 Grand hotel 17:50 Cestou neces-
tou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Zem spieva 22:25 Neskoro večer 
23:40 Musíš mi veriť 01:30 Grand hote 02:45 Mu-
síš mi veriť 04:30 Nájdi si ma v Paríži 

05:15 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho 07:20 Junior 09:25 Medailón 
11:10 Evan Všemohúci 13:00 Na telo 13:45 Dobre 
vedieť! 16:10 Harry Potter a Fénixov rád 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Šialený Max: Zbesilá cesta Akčný 
film MN 15 (Austrália-USA) 2015 Ch. Theronová, 
T. Hardy, N. Hoult, H. Keays- Byrne, J. Helman. 
22:50 Terminátor Genisys 01:15 Šialený Max: 
Zbesilá cesta 03:10 Mechanik zabijak 

05:40 NOVINY TV JOJ 06:25 
SpongeBob SquarePants IX. 18 06:55 Paddin-
gton 2 09:10 Lovci pokladov 5,6 11:20 Divoké 
kočky 13:25 Kúpili sme ZOO 16:10 GURMÁNI ULICE 
3 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Wind River Britsko-ka-
nadsko-americký mysteriózny kriminálny triler. 
MN 15 2017 Jeremy Renner, Elizabeth Olsenová, 
Graham Greene, Kelsey Asbilleová a ďalší 23:15 
Hitman: Agent 47 01:20 Ťažko zamilovaný 

05:35 Správy RTVS „N“ 06:50 
Priateľ pes 07:25 Ziggy a zoovláčik 08:00 Rodin-
ka líšok a jazvecov 08:35 Zázračný ateliér 09:05 
Táraninky 09:40 Autosalón 10:10 Amerika zhora 
11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 12:55 
Občan za dverami 13:30 Poirot: Záhada Modrého 
vlaku 15:05 Zlaté časy 16:15 „Ducháček to zařídí“ 
17:45 V dobrej spoločnosti 18:20 Tajomstvo mojej 
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Hniezdo 21:30 
Tisícročná včela 22:30 Vrchný inšpektor Banks 
00:00 Poirot: Záhada Modrého vlaku 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 17.1.2020 SOBOTA 18.1.2020 NEDEĽA 19.1.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

18.1.2020 20:30  
HARRY POTTER 
A FÉNIXOV RÁD
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 
za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Našli ste si pod vianočným strom-
čekom darček, ktorý sa vám ne-
hodí, či neulahodil vášmu vkusu, 
prípadne nemá správnu veľkosť 
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho 
výmenu či vrátenie. To či uspejete, 
však záleží na dobrej vôli predáva-
júceho.

Mnoho obchodníkov sa snaží zákaz-
níkom vyjsť v ústrety a nevhodný dar-
ček im vymenia za iný tovar, prípadne 
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to 
však ich zákonná povinnosť, pretože 
sa v uvedených prípadoch jedná o bez-

dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v 
kamennom obchode. „To znamená, ak 
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a 
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo 
sa niekomu nepáčil, respektíve bol ne-
vhodný, či duplicitný, predávajúci nie je 
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za 
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo-
vá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste 

istí veľkosťou či inými parametrami to-
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme-
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako 
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z 
minulých období, že niektorí predáva-
júci, predovšetkým obchodné reťazce, 
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v 
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, 
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne-
podliehal reklamácii, prevezmú späť a 
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predá-
vajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto ob-
chodníkovi rád bude vracať a využívať 
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, záro-
veň však dodáva, že kúpou tovaru, teda 
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza 
jeho vlastnícke právo z predávajúceho 
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob 
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ 
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v 
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil prá-
vo na reklamáciu, ak sa v záručnej leho-
te vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide 
o reklamačné konanie,“ upresňuje D. 
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky
Reklamáciu si môžete uplatniť v 

ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané výrob-
ky alebo poskytované služby, alebo u 
určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť. Ak povaha výrobku 
neumožňuje doručiť výrobok predá-
vajúcemu môžete pri uplatnení rekla-
mácie požadovať odstránenie vady na 
mieste, kde sa výrobok nachádza ale-
bo si s predávajúcim dohodnúť spôsob 
prepravy výrobku. Máte tiež právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
vám vznikli v súvislosti s uplatnením 
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe
Nezabudnite, že pri uplatnení re-

klamácie je potrebné doložiť doklad o 
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak 
vám bol vydaný. Predávajúci je povin-
ný pri uplatnení reklamácie vydať vám 
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatne-
ná napríklad elektronickou poštou, 
predávajúci je povinný doručiť vám 
potvrdenie o uplatnení reklamácie ih-
neď, najneskôr však spolu s dokladom 
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí do-
ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.

Lehotu na vybavenie 
reklamácie nie je možné predĺžiť

Predávajúci je povinný vybaviť rekla-
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

nenia. Lehota na vybavenie reklamácie 
začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je 
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po 
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok 
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie pe-
ňazí za reklamovaný výrobok.

Obdobie uplatnenia reklamácie
Ak ste si uplatnili reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, predáva-
júci môže vybaviť reklamáciu zamiet-
nutím len na základe odborného po-
súdenia; bez ohľadu na jeho výsledok 
všetky náklady znáša predávajúci. Ak 
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po 
12 mesiacoch a predávajúci ju zamie-
tol, je povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať 
výrobok na odborné posúdenie (súd-
ny znalec, autorizovaná osoba, urče-
ná osoba). Ak bude odborný posudok 
vo váš prospech, môžete reklamáciu 
uplatniť znova; znova uplatnenú rekla-
máciu nemožno zamietnuť. Náklady 
odborného posúdenia ako aj všetky 
ostatné súvisiace účelne vynaložené 

náklady znáša predávajúci. Predáva-
júci je povinný vám uhradiť do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisia-
ce náklady.

Nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak 
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad 
v internetovom obchode. Vtedy máte 
povinnosť uplatniť si právo na odstú-
penie od zmluvy písomne, v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uza-
tvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v 
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
„Po doručení oznámenia o odstúpení 
od zmluvy je predávajúci povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa doručenia oznámenia vrá-
tiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 
neho prijal na základe zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných 
nákladov a poplatkov. Na druhej stra-
ne, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 
tovar späť alebo ho odovzdať predávajú-
cemu. Internetový predajca je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže 
si ani dávať podmienky, napríklad také, 
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Kr-
košová. Zároveň pripomína, že ide len o 
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo 
výlučne pomocou prostriedkov diaľko-
vej komunikácie akými sú napríklad ko-
munikácia prostredníctvom internetu, 
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzá-
jomného kontaktu medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak 
bol tovar zakúpený priamo v prevádz-
karni – kamennom obchode.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie 
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode. 

foto autor PhotoMIX-Company pixabay

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.               
foto autor Mediamodifier pixabay

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

UPOZORNENIE 
Žiadny právny predpis nepriznáva 
spotrebiteľovi nárok na bezdôvod-
né vrátenie tovaru, zakúpeného v 
takzvanom kamennom obchode - 
prevádzkarni. Ak predávajúci takúto 
možnosť, prípadne možnosť výmeny 
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi 
ponúka, činí tak nad rámec svojich 
povinností. Nárok na bezdôvodné 
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je 
právne vymáhateľný. Zaplatením za 
tovar v kamennom obchode sa spot-
rebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €

/Trstená – Lokca - Chyžné/ - Aj Združenie orav-
ských dopravcov sa pripojilo k štrajku Únie auto-
dopravcov Slovenska, ktorý obmedzil premávku 
aj na Orave. V utorok 7. januára 2020 sa štvorhodi-
novej protestnej jazdy od štátnej hranice v Trstenej 
do obce Lokca sa zúčastnilo vyše 50 kamiónov a 
desať autobusov. Protestom na trase Trstená, Tvr-
došín, Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, 
Sedliacka Dubová, Oravský Podzámok, Hruštín, 
Babín a Lokca poukázali aj na regionálne problé-
my, ako napríklad zrušenie uzatvorenia horského 
priechodu Príslop v zime,  rovnako značky zákazu 
prejazdu kamiónov z Kysúc do Oravskej Lesnej. 
Požadovali zníženie cestnej dane a pozastavenie 
výberu mýta. Na bezpečnosť po trase od Trstenej 
do Lokce dohliadalo a v prípade potreby aj pre-
mávku usmerňovalo viac policajných hliadok. In-
formovala o tom žilinská krajská polícia na svojej 
stránke v sociálnej sieti a v stredu informácie dopl-
nila o správu, že cestu prvej triedy na hraničnom 
priechode Trstená-Chyžné zablokovali pred pol 
jedenástou hodinou nákladné vozidlá. Situáciu 
okamžite riešili a na miesto vyslali policajné hliad-
ky, ktoré postupovali v zmysle zákona za účelom 
sprejazdnenia cesty a zabezpečenia bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky,

/im, žkp, pz, zod, or/

/Dolný Kubín/ - Šesť chlapcov a šesť dievčat veľmi 
úspešne reprezentovalo dolnokubínsku Základnú 
školu Janka Matúšku na bedmintonových maj-
strovstvách Slovenska najmladšieho žiactva. Titul 
majster Slovenska pre rok 2019 vo dvojhre získala 
Adela Lachová a zaslúžila sa tak o prvé celosloven-
ské bedmintonové zlato pre Dolný Kubín (KBŠ) v 
kategórii žiakov. Vanessa Osadská si vybojovala 
bronzovú medailu a striebro vo štvorhrách získa-
la dvojica Adelka Lachová a Matej Matejčík. Dve 
bronzové medaily vybojovali pre klub aj dvojice 
Matej Matejčík s Matejom Drobulom a Adela Lacho-
vá s Vanessou Osadskou. Sedemročný talentovaný 
dolnokubínsky bedmintonista Šimon Škrabák tiež 
hral výborne.

/zš, av, or/

/Dolný Kubín/ - V Základnej škole Petra Škrabá-
ka na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne tento rok 
mesto zriadi novú odbornú učebňu informačno-
komunikačných technológií a využije na to nená-
vratné finančné prostriedky zo zdrojov Európskej 
únie a štátneho rozpočtu. Cieľom projektu je skva-
litnenie zručností a kompetencií žiakov v súlade 
s požiadavkami trhu práce a budúcej profesijnej 
orientácie. 

/im, mb, or/ 
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17. 1. 1904 
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad 
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Získajte kuchársku knižku 
Richarda Sulíka, ktorú 

pripravil so šéfkuchárom 
Marcelom Ihnačákom

48 prvotriednych 
receptov

Napíšte poslancovi Národnej rady 
Slovenskej republiky Karolovi Galekovi, 

číslo 7 na kandidátke SaS, na email 
karol@galek.sk a on Vám ju rád pošle.

Zdravý rozum
je najlepší recept

SaS ROZDÁVA
DARČEKY

AJ PO VIANOCIACH     

/Orava/ - Aj oravskí cestujúci, ktorí využívajú služby 
spoločnosti Arriva, môžu do apríla 2020 vyjadriť svoj 
názor na kvalitu poskytovaných služieb. Dotazník 
prieskumu spokojnosti cestujúcich je na webovej 
stránke spoločnosti www.arriva.sk/prieskum. Ces-
tujúci sa zároveň môžu zapojiť do súťaže o dvadsať 
smartfónov.

/ar kb, or/
/Dolný Kubín/ - Až dvadsaťpäť rokov musí podľa 
projektantov vydržať vlani zrekonštruovaná mest-
ská komunikácia na ulici Športovcov v Dolnom Ku-
bíne. Opravu v dĺžke 315 metrov a v celej šírke cesty 
a priľahlých chodníkov, teda spolu na takmer 5 tisíc 
metroch štvorcových zabezpečila dolnokubínska 
samospráva za 208 tisíc eur z rozpočtu  mesta. Mesto 
pri rekonštrukcii nezabralo žiadnu verejnú zeleň, 
naopak vznikli nové zelené plochy a pribudnú aj 
stromy.

/mb, or/
/Žilinský kraj – Orava/ - V minuloročnej sezóne 
cyklobusy v kraji prepravili 2148 cyklistov, teda o 
vyše 600 viac ako rok predtým. Informoval o tom 
Žilinský samosprávny kraj. Záujem bol najmä o 
ranné spoje. V piatom ročníku kraj rozšíril ponuku 
cyklobusov aj na Orave. Počas hlavnej sezóny pre-
mávali špeciálne upravené autobusy medzi turistic-
ky atraktívnymi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vita-
nová a Oravice. Cez prázdnin jazdili aj v pracovných 
dňoch a odviezli 187 bicyklov, ktoré sú prepravované 
na špeciálnych prívesoch za vozidlom. Na Orave sú 
využívané šesťkusové nosiče a bicykle na vozíky 
vykladajú stevardi. Spoje prepravujú cyklistov, ale aj 
bežných cestujúcich a turistov.

/žsk, mr, im, or/
/Dolný Kubín/ - Samospráva Dolného Kubína vý-
razne sprísnila podmienky posudzovania nových 
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu i žiadate-
ľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Byt 
dostanú len najspoľahlivejší a bezúhonní žiadatelia 
so slušným správaním. Nedávno opravili strechu 
mestského nájomného bytového domu. Bytovka je 
postavená zo štátneho fondu rozvoja bývania, re-
konštrukciu za 135 tisíc eur zaplatilo mesto zo svojho 
rozpočtu. Nájomné za byty zvyšovať nebude.

/mb, or/

52
-0

00
6

LACNÉ LED OSVETLENIE



OR20-02 strana- 14

legislatíva Najčítanejšie regionálne noviny
14

4

LEGISLATÍVA Najčítanejšie regionálne noviny
4

Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok



OR20-02 strana- 15

POLITICKÁ INZERCIA / sLužbyORAVsKO 15

85
_0
01
3

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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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· 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 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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