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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

13
12
00

04
2

03
119

01
75



OR20-08 strana- 2

redakčné slovo / staviame Najčítanejšie regionálne noviny
2

párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, 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, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava, 
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, 
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, 
Zuberec, Medvedzie, Bziny, Dlhá nad 
Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Me-
dzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka 
Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rab-
čice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimho-
vá, Zábiedovo, štefanov, Nižná 

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk

Redakcia: Trojičné námestie 191 
TVRDOŠÍN

INZERCIA

 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

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   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

DISTRIBÚCIA (36.230 domácností)

Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -

21. februára 2009 
sa v obci Polomka zrazil autobus s osobným vlakom, zahynulo 12 
ľudí; následne bol vyhlásený štátny smútok.

Výročia a udalosti

/ Lomná – Mútne – Nižná/ - Turistické lyžiarske 
a pešie prechody sa uskutočnia tento víkend: * V 
sobotu 22. februára2020 to bude už 40. Prechod 
Lomnianskym chotárom * V nedeľu 23 februára: 
12. Zimný výstup na Pilsko od Mútňanskej píly * 
Biela stopa Prasatína od pohostinstva Jama v Niž-
nej. ** O týždeň: Sobota 29. februára 32. Medvecká 
dvanástka od krčmy u Koca v Tvrdošíne. Nedeľa 1. 
marca 49. Lyžiarsky prechod Oravskou Magurou z 
aus Nižná. Sobota 7. marca 9. Veselovskými rovňa-
mi od chaty Pilsko, 7. Mútňanský prechod chotá-
rom pod Pilskom kultúrneho domu v Mútnom ** 
Záver prechodov: Sobota 14. marca:  16. Erdútsky 
horizont od kultúrneho domu  v Oravskej Lesnej. 

/kst, oú, tj, or/

/Veličná – Dolná Orava – Vyšný Kubín/ - V sobo-
tu 22. februára na koniec fašiangov pôjde aj vo 
Veličnej sprievod masiek a večer bude zábava. V 
bývalej gazdinskej škole tento týždeň vyhodnotili 
súťaž Oravského kultúrneho strediska O najkrajšiu 
fašiangovú masku a otvorili výstavu O fašiangoch. 
Pozrieť si ju možno vo veličianskom kaštieli do 27. 
februára 2020. Do súťaže sa zapojilo štrnásť dolno-
oravských základných a materských škôl. Hlavnú 
cenu sto vajec a päť kilogramov údenín získali pre 
svojich fašiangovníkov škôlkari z Vyšného Kubína. 
Urobili najkrajšiu fašiangovú masku a ich kartóno-
vý turoň je aj funkčný, dá sa obliecť. Každá škola a 
škôlka dostala darčekovú tašku plnú výtvarných 
potrieb a diplom.ličnej. Vyvrcholením Dolnoo-
ravských fašiangov bude vyhodnotenie súťaže O 
najväčší fašiangový sprievod. Víťazná obec zís-
ka putovný ozembuch na jeden rok. Do súťaže sa 
zapojili mesto Dolný Kubín a obce Horná Lehota, 
Krivá, Kraľovany, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie 
nad Oravou, Oravský Podzámok, Oravská Poruba, 
Párnica, Pucov, Veličná, Vyšný Kubín, Zázrivá a 
Žaškov.

/oks, am, or/

/Orava - Žilinský kraj/ - V prípade regionálnych 
dotácií je minimálna výška dotácie na jednu žia-
dosť 700 eur a maximálna 3000 eur. Uzávierka žia-
dostí je 2. marca 2020. V prípade participatívnych 
dotácií je minimálna výška dotácie 1000 eur a 
maximálna výška 4000 eur. Vtom spočíva zmena 
oproti minuloročným dotáciám, keď boli všetky 
projekty podporené fixnou sumou 3500 eur. Žia-
dosti o dotácie je možné predkladať do 16. marca 
2020. Po zverejnení na webovom sídle ŽSK (3.2. 
2020) budú všetky potrebné informácie dostupné 
v časti Granty. V prípade dotácií pre regióny budú 
môcť poslanci podporiť menšie projekty vo svo-
jom regióne sumou do 3000 eur, v prípade parti-
cipatívnych dotácií rozhodne o pridelení verejnosť 
na základe SMS hlasovania, lebo snahou kraja je 
vtiahnuť obyvateľov a združenia do podpory roz-
voja regiónu.

/im, mj, mr, or/  
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Starostovia z vášho regiónu kandidujú za

STRNÁL
Michal

Starosta obce Oravská Polhora

ŠIŠKA
Vladimír

Starosta obce Zuberec

KUBÁŇ
Zdenko

Starosta obce Malatiná
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» Predám Škoda Octavia RS, 
2.0 TDI CR, čierna metalíza, 
r.v.: 12/2007, 290.000 km, 
cena 3.800 €. T.č.: 0915 386 
433, 0905 926 181

»Kúpim hrubostenné klzné 
ložiská kľukovej hriadele 
škoda, spartak, felicia, Oc-
tavia Zetor 25, super 50 tel 
0910594060

»Ponúkam na VÝMENU sta-
vebný pozemok v Trstenej-
Predná Ďurdinová za sta-
vebný pozemok v Liesku. 
Stavebný pozemok o výme-
re 655 m2 v Trstenej má k 
dispozícií všetky inžinierske 
siete. Volajte iba v prípade 
výmeny 0918158335
» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

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

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
» PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DO-
HODOU. 0903227683

» Kúpim HD kože 
0948799362

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

» Predám tisíc litrovú 
plastovú nádrž za 70 eur, 
0915306127
» Predám Tlačiareň Lex-
mark CX310dn, 80€, k tomu 
tonere za výhodnú cenu, + 
odpadová nádržka grátis, 
0905 400 035.

Občianska
riadková
inzercia

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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Téma týždňa

Základná škola

Základná škola (ZŠ) poskytuje vše-
obecné vzdelanie, vychováva žia-
kov k pravidlám správania sa v spo-
ločnosti a pripravuje ich na ďalšie 
štúdium na stredných školách. 

Je pomerne prísne limitovaná štát-
nym vzdelávacím programom a de-
siatkami iných výchovno-vzdelávacích 
dokumentov. Preto ak škola pôsobí 
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zby-
točnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto, 
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví 
pedagogický zbor. No ich obchádzanie 
či nedodržiavanie môže mať pre školu 
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by 
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je 
jeho dôsledkom škola alebo školský 
systém. Ako príklad uvediem šikano-
vanie. Ak však dôjde k naplneniu de-
finície tohto javu, škola má veľmi málo 
možností riešiť ho. Zápis či znížená 
známka neraz nepomáhajú. Šikano-
vaný zväčša zostáva so šikanujúcim v 
škole. Samozrejme, je dôležité, či má 
škola vôľu v rámci minimálnych mož-
ností šikanovanie riešiť.

Profilácie škôl na určité predmety 
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii 
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť 
na rozšírené vyučovanie niektorých 
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú 
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy, 
ktoré posilňujú telesnú výchovu, ume-
leckovýchovné predmety, matematiku 

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“ 
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9 
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať, 
že na 2. stupni stratí záujem o šport a 
napr. posilnená telesná výchova ho 
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá 
poskytuje voliteľné predmety či posil-
ňuje predmety v závislosti od ročníkov, 
teda mení svoje zameranie. Aby ste si 
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť 
správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú 
musia školy povinne zverejňovať kaž-
dý rok, a rovnako povinne zverejnený 
školský vzdelávací program. 

Netreba zabúdať na to, že bežná 
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého 
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stre-
távame s tým, že máme v triedach aj 
slabších, aj šikovnejších,  bohatých aj 
sociálne slabších žiakov. Často sa škole 
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozví-
ja ich potenciál, že nemá individuálny 
prístup. Aj toto patrí k systémovým 
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia 
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov, 
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.

Škola potrebuje aktívnych rodičov, 
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpo-
vedné orgány, aby sa problémy riešili. 
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa 
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a 
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže 
nikomu z nás.  

Trojuholník škola – rodič - žiak VII

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

/Zuberec / - Každú stredu počas zimnej sezóny 
až do 11. marca 2020 /okrem 26. februára/ môžu 
návštevníci zažiť večernú atmosféru Múzea orav-
skej dediny v Zuberci na Brestovej. Prehliadku 
so zažatými lampášmi od 17.30 dopĺňa humorné 
i vážne slovo, ale aj melódie a piesne so sprie-
vodom heligónky. Informovala o tom Marianna 
Janoštínová z múzea. Prehliadka sa končí krát-
kymi organovými skladbami v drevenom Kosto-
le sv. Alžbety Uhorskej. Následné posedenie je 
oživené ukážkami piesní a tancov z Oravy v po-
daní folklórneho kolektívu Brestová. Podáva sa 
medovina a deťom čokoláda. Múzeum približuje 
návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich 
zariadenie.

/im, mj, or/ 

/Dolný Kubín/ - Na medzinárodný deň žien 8. 
marca 2020 o 17.00 hodine sa v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa uskutoční 
37. kolo Kubínskych akordov za sprievodu hudby 
Fresh band, vokálov Anny Bakošovej, Anny Ši-
mákovej, Miroslava Kunu a moderovania J. Šes-
táka. Súťažných piesní je osem, štyri postupu-
júce a štyri nové: 1./ Nápad - interpretka Ľubica 
Palugová 2./ Zem pamätá - interpret Ján Šinál, 3./ 
Toto sólo patrí nám - Jozef Kubala, 4./ Vyznanie - 
Ema Šinálová - je to víťazná pieseň 36. kola, nové 
piesne: 5./ Veronika - Zdenko Kubáň, 6./ Nechte 
zvony znít - Iveta Hartiníková, 7./ S úsmevom - 
Mikuláš Bocko, 8./ Anjelik môj - Viktória Fedo-
rová.  Pripravená sú tomboly. Hosťom bude zabá-
vač Števko Hruštinec. 

/ab, aš, or/

/Nižná/ - Spojená škola v Nižnej patrí medzi 
štyri európske školy, ktoré majú možnosť parti-
cipovať na projekte Erazmus. Oravská škola bola 
prvou hostiteľskou krajinou a privítala študentov 
a učiteľov z Poľska, Rumunska a Grécka. Hos-
ťom ukázali obľúbené miesta a aktivity, ktoré 
sú našim kultúrnym dedičstvom a našou pý-
chou. Navštívili napríklad skanzen v Zuberci s 
prezentáciou tradičných hudobných nástrojov v 
oravskom regióne pod vedením pána Janoštína, 
Oravský hrad s vianočným koncertom a výstavou 
umeleckých diel žiakov školy na tému hudba, 
ako aj vystúpenia folklórnych skupín Oravan 
z Nižnej, detský súbor Vienok zo Štefanova a 
hudobná skupina Gosťovská z Vitanovej. Zažili 
spoločnú slovenskú štedrú večeru aj so všetkými 
tradíciami. Nižnianski študenti sa môžu tešiť na 
nové dobrodružstvá v marci 2020 v Rumunsku, 
v septembri v Grécku a na slávnostný záver pro-
jektu v Poľsku. Z doterajšej skúsenosti spoznali 
a precítili skromnosť Rumunov, ctižiadostivosť 
Poliakov a úprimnú srdečnosť Grékov.

/al, mk, or/
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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16 ZOZNAMKA    
» Slobodný 50/175/80 si 
hľadá slečnu, ktorá rada 
príde ku mne bývať. SMS 
0902247093
»50r hľadá ženu 
0950753223

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.

Citáty

» „Kto sa raz preslávil 
hanebným podvodom, 
stratil dôveru, aj keby 
hovoril pravdu.“
Ezop, staroveký grécky 
rozprávač -620 - -564 
pred n. l.. 

» „Podvod poznáme 
najlepšie podľa toho, 
že vyzerá prehnane 
pravdivo.“ 
Karl Kraus, český 
dramatik a publicista 
1874 – 1936.

» „Najväčší poisťovací 
podvod v dejinách 
ľudstva - ako náhradu 
za fyzické nedostatky 
dala príroda človeku 
rozum.“ 
Gabriel Laub, český 
esejista a publicista 
1928 – 1998.

» „Šťastie je malý 
podvod, ako vyzrieť na 
život.“ 
Jean Anouilh, fran-
cúzsky dramatik 1910 
– 1987.
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Črtá sa nádej na vládu bez strany Smer. Jej 
farizejstvo a zúfalstvo sa plne ukázalo, keď tri 
týždne pred voľbami prišla s nápadmi, ktoré vy-
zerali sexi, ale majú devastačné účinky na štátny 
rozpočet. Smer mal dosť času spraviť niečo pre 
ľudí, ale hanebne ho premárnil. Balamutili ich 
vlakmi a obedmi zadarmo. Dávali pár eur a brali 
si milióny.

Slovensko zatiaľ kleslo skoro vo všetkých hod-
notiacich rebríčkoch. Od školstva cez zdravot-
níctvo až po podnikateľské prostredie. Jedine v 
miere korupcie sme rástli. Zdá sa ale, že kritic-
ká väčšina z nás má už toho dosť. Chceme, aby 
fungovala spravodlivosť, aby konečne boli po-
trestaní aj mocní, čo sa obohatili na náš úkor. Po 
12tich rokoch Smeru je treba poriadne vyvetrať a 
upratať. Štát je kolos s vyše 400.000 zamestnan-
cami a tisíckami zákonov, vyhlášok a nariadení. 
Nová vláda nebude mať ľahkú úlohu. A práve 
preto dúfam, že SaS bude jej súčasťou. My máme 
konkrétne riešenia. Vieme, že naozajstná zmena 
si bude vyžadovať obrovské úsilie. Nesľubujeme, 
že zázraky spravíme hneď a ne-
možné na počkanie. Hovoríme 
na rovinu, že to bude ťažké. 
Preto som rád, že kandidujem 
za stranu odborníkov, za SaS. 
Verím, že to dobre dopadne. 
Ďakujem za každý váš hlas.

Dobre to dopadne

Michal Sklienka
člen strany SaS,
kandidát č. 143

Alternatíva existuje

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

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

metabolizmu a výživy

Citáty

» „Ľudia dospievajú 
k názoru, že hovoriť 
dnes o láske znamená 
len stať sa účastníkom 
všeobecného podvodu; 
tvrdia, že v dnešnom 
svete môže milovať 
len mučeník alebo 
šialenec, a že teda 
hovoriť o láske nie je 
nič iné než kázanie. 
Hovoria: Chcel by som 
byť dobrým kresťanom 
- ale keby som to myslel 
vážne, musel by som 
zomrieť od hladu.“ 
Erich Fromm. nemecký 
sociálny psychológ a 
psychoanalytik 1900 
– 1980.

» „Podvod je nečestný, 
omyl nikdy.“ 
Georg Christoph 
Lichtenberg, nemecký 
vedec, satirik 1742 – 
1799.

» „Vyzeral, že nevie ani 
do troch napočítať, a 
napriek tomu mal na 
svedomí podvody za 
niekoľko miliónov.“ 
Lech Przeczek, český 
básnik a spisovateľ 
1961.

» „Život je neprestajný 
podvod, vo veľkom i v 
malom.“
Jonathan Swift, anglo-
írsky satirik, esejista, 
básnik, atď. 1667 – 
1745.

»  „Keď sa vládnuca 
vrstva drží pri moci 
podvodom, prejavuje 
tým humánnosť a 
dobrú vôľu - mohla by 
predsa použiť násilie.“ 
Gabriel Laub, český 
esejista a publicista 
1928 – 1998.

» „Múdrosť starcov je 
veľký podvod. Nestar-
nú k múdrosti, starnú k 
opatrnosti.“ 
Ernest Hemingway, 
americký autor a novi-
nár 1899 – 1961.
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Trápi ma

Máme riešenia

Ponúkam rázne

Slovensko musia

SLOVENSKO SI NEDÁME

Za národ, za rodinu!

Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS / 

publicista, mediálny analytik
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Milí dôchodcovia,
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Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
� DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za � rokov v celkovej výške 
��� ��� eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá�
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved�
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

�. 2. 3. 4. 5.
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

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

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

O týždeň, v sobotu 29. februára,  sú 
na Slovensku voľby poslancov do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Ponúkame základné pravidlá 
voľby.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta
Okrsková volebná komisia zakrúž-

kuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom. Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Úprava lístkov
V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 

obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť. 

Volič môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako šty-
rom kandidátom, taký hlasovací lístok 
sa bude počítať v prospech kandidujú-
ceho subjektu a na prednostné hlasy 
sa nebude prihliadať. Na požiadanie 
voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.           red

Základné informácie pre voličov

VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny

Foto: ilustr
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky.
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23. februára 1455 
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

Právnici a fušeri, ktorí nikdy ne-
pracovali, odchádzajú, spoločne so 
zlodejmi a podvodníkmi. Už od dva 
týždne by sme mohli osláviť jar. 

Išiel som sa ostrihať. Aj holičky v 
Žiline predpovedajú veľké zmeny. Po-
čúvali rádio a informácie o kapitánovi, 
ktorý rád všetko bozkáva. „Dúfam, že 
už sa konečne zbavíme tých hore a prí-
de zmena, hovorila jedna a ostatné s 
ňou súhlasili. Pripadám si ako v roku 
1989, keď sme sa túžili zbaviť vlády ko-
munistov. Teraz máme šancu zbaviť sa 
30 ročnej vlády zlodejov (Mečiarizmus, 
Dzurindistán a Ficoland). Rozkradnuté 
miliardy chýbajú v nemocniciach, na 
železniciach, v školách aj v zdravotníc-
tve. Mladí utekajú do zahraničia, starí 
sú bezradní a mnohí už ničomu neveria. 
Ja však verím, že príde víťazný február, 
lepší ako ten v štyridsiatomôsmom. Že 
bude vládnuť veľa strán? Vždy lepšie 
ako vláda mafie. Čím viac ľudí a názo-
rov, tým lepšie riešenia môžu vzniknúť. 
Komunistov a hlasovačov na povel sme 
tu už mali dosť. 

Prichádzajú lepšie časy. Tento týž-
deň sme mali Podnikateľskú univerzitu 
v I.D.C. Holding v Seredi. Hovorili sme o 
tom, ako musí slovenská firma odolávať 

tlakom nadnárodných firiem a neoča-
kávať žiadnu pomoc od štátu. Vo výrobe 
sú najmodernejšie technológie a výrob-
ca Horaliek nerobí kompromisy s kvali-
tou. Poctivé receptúry a postupy, ale aj 
korektné vzťahy so spolupracovníkmi 
a partnermi. Rovno zo Serede som sa 
presúval na našu konferenciu kresťan-
ských podnikateľov v Nimnici. Vyše 200 
ľudí sa spoločne modlilo a diskutovalo o 
zjednodušovaní práce a života. 

Naša sieť kresťanských podnikate-
ľov rastie. Možno by sme tam ani slovo 
kresťanskí dávať nemuseli, lebo hovorí-
me hlavne o slušnom podnikaní, o tom, 
aby sme robili druhým, čo nechceme, 
aby robili nám, aby sme dávali cisárovi 
aj Bohu to, čo im patrí, aby sme si nehro-
madili poklady na zemi ale v Nebi. 

Zdá sa, že dobré sa rozmnožuje a 
zlé sa drobí. Noví lídri 
budú musieť potlačiť 
svoje ego, opustiť 
predvolebné heslá 
a pokriky, viac po-
čúvať a slúžiť. Bude to 
ťažké. Verím ale, že 
prichádzajú 
lepšie časy. 

Prichádzajú lepšie časy

» Ján Košturiak
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Človek objavil čaro mišpúľ pred 3 
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou 
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani 
netušíme, ako je mnohým z nás pro-
spešná.

Na našom území spomína mišpule 
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai 
(1606-1666) v diele Bratislavská záhra-
da (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody 
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím, 
ale je dobré ich nechať na strome, aby 
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú 
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú 
a potom sa jedia surové. Nikde som ne-
videl, aby ich piekli.“

Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže 
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh, 
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí ro-
dičia vedeli veľmi dobre, že najlahod-
nejšie plody prináša mišpuľa na hlo-
hovom podpníku. Ak sú na dulovom, 
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.

Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si 
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú 
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto 
šťavnaté ovocie prekvapí svojou lieči-
vou silou.

Účinný prostriedok v boji proti 
cukrovke a priaznivé účinky na tráve-
nie! Mišpule obsahujú minerálne látky 
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín 
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme 
vlákninu a organické kyseliny. Výťaž-
ky z mišpule znižujú hladinu cukru v 
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke, 

dne i nedostatočnej funkcii obličiek. 
Upokojuje celý organizmus, zásobuje 
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide 
o účinné diuretikum, keďže podporuje 
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučova-
nie. Tým, že obsahuje veľké množstvo 
minerálov a nízky obsah proteínov, sa 
odporúča pri dne, vysokej hladiny ky-
seliny močovej či obličkových kame-
ňoch.

Konzumácia tohto ovocia je naj-
lepšia hlavne v období, kedy je chrípko-
vá sezóna a hrozí vznik prechladnutia 
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triter-
penické estery, ktoré majú silný proti-
vírusový účinok, hlavne proti rinoví-
rusom, ktoré spôsobujú zápal horných 
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná 
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri 
nadmernom ukladaní cukru v pečeni. 
Pomáha normalizovať objem pečene v 
prípade hepatomagálie, čo je chorobné 
zväčšenie pečene. 

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad

» red
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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť 
prísnu ochranu jadrovej časti Národ-
nej prírodnej rezervácie Morské oko. 
Podľa predloženého návrhu Nariade-
nia Vlády SR samotná vodná plocha 
Morského oka a okolité lesy stratia 
status najvyššej ochrany. 

„To umožní výstavbu nových chát a 
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie 
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zni-
čeniu tohto klenotu slovenskej prírody. 
Ministerstvo životného prostredia využi-
lo proces zmeny hraníc UNESCO lokality 
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej 
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár 
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo 
otvoriť toto mimoriadne cenné územie 
pre vybranú skupinu developerov.“ To 
tvrdí lesoochranárske združenie VLK. 

A pokračuje - „nenechajme ich zničiť 
toto čarokrásne miesto vyhľadávané ti-
síckami turistov práve pre ticho a pokoj 
uprostred prastarých bukových lesov.“

Morské oko, v minulosti nazývané 
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie 
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie 
najväčšie prírodné jazero na Slovensku 
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom 
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z naj-
krajších zátiší na Slovensku, ktoré si za-
chovalo romantiku a prirodzený pôvab. 
Vznik Morského oka spadá do obdobia 
doznievania sopečnej činnosti vo Vihor-
late. Nachádza sa v Chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného 

pásma územia Vihorlatský prales, skrá-
tene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 
zapísané do zoznamu Svetového prí-
rodného dedičstva UNESCO v kategórii 
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zá-
pisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše 
240-ročnými exemplármi. 

Do jazera ústi šesť stálych prame-
ňov a niekoľko periodických. Prebytoč-
nú vodu z jazera odvádza potok Okna. 
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná 
a severná časť má mierny sklon a je po-
krytá jemným pieskom. Východný breh 
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera 
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blíz-
kosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého 
sa celoročne uvoľňuje metán.

Morské oko je veľkou prírodnou 
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na 
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo 
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 
vyhlásené za štátnu prírodnú rezervá-
ciu, v súčasnosti je to národná prírodná 
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha, 
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a čln-
kovania. 

Vihorlatské Morské oko v ohrození

» red
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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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 1 400 € brutto / 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

32
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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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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO

inzercia new_19_februar_final.indd   1 19/02/2020   17:36
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, 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, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava, 
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, 
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, 
Zuberec, Medvedzie, Bziny, Dlhá nad 
Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Me-
dzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sedliacka 
Dubová, Hruštín, Oravská Polhora, Rab-
čice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimho-
vá, Zábiedovo, štefanov, Nižná 

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk
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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
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 -  17:00

Hviezdoslavovo nám. 42, 
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780 

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•

•
•
•
•
•
•
•
•

OPTIKA V RUŽOMBERKU

Podhora 26, Ružomberok
Pod pizzeriou u taliana
0908 878 625

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
8:00 - 16:30

P

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
V ponuke viac ako 1200 rámov
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

/Dolný Kubín/ - Vo finále celonárodnej súťaže vo 
florbale pre žiakov základných a stredných škôl 
Florbal SK LIGA si po roku opäť zahrajú žiaci Zá-
kladnej školy Janka Matúšku z Dolného Kubína. 
Rozhodlo o tom krajské kolo, ktoré sa konalo v Tvr-
došíne. Finálový turnaj družstiev sa tento rok bude 
konať v Tatralandii. Účelom tejto ligy a už trojroč-
nej súťaže je objavovať medzi žiakmi mimoriadne 
talenty a motivovať ich k športovej aktivite.

/im, fl, zš, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Devätnásty ročník me-
dzinárodnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu sloven-
skú kraslicu vyhlasuje pre dospelých i deti Orav-
ské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Súťaž 
je vypísaná v troch vekových kategóriách (5 – 11 
rokov, 12 – 18 rokov, nad 18 rokov) a pre ľubovoľ-
né – tradičné i súčasné techniky zdobenia kraslíc, 
čiže vyfúknutého vajíčka. Každý záujemca môže 
do 18. marca 2020 osobne, alebo poštou doručiť na 
adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom 
Kubíne (Mgr. Iveta Haplová, Bysterecká 1263/55, 
026 01 Dolný Kubín) 10 vlastnoručne zdobených 
kraslíc. Všetky súťažné práce budú prezentované 
od 1. do 24. apríla na predajnej výstave v priesto-
roch strediska.

/oks, am, ih, or/  
 
/Dolný Kubín/ - Dotáciu viac ako 1,2 milióna 
eur z programu Interreg PL-SK na rozvoj sloven-
sko-poľského prihraničného regiónu v Žilinskom 
samosprávnom kraji získalo 31 projektov. Mikro-
projekty so žiadosťami o príspevok predkladajú 
mestá, obce i verejné subjekty. Oravské múzeum 
Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 
pripraví film v podobe virtuálnej 360 stupňovej re-
ality. Návštevníci budú môcť vďaka nemu spoznať 
aj nepoznané miesta na Oravskom hrade, ktoré sú  
bezpečnostných dôvodov neprístupné verejnosti. 
Informoval o tom ŽSK.

/im, mj, žsk, or/  

/Žilinský kraj – Orava/ - Na veľtrhu cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave Krajská orga-
nizácia cestovného ruchu koncom januára 2020 
prezentovala novinky spolu so Žilinským samo-
správnym krajom a Oblastnými organizáciami 
cestovného ruchu Region Liptov, Klaster Orava, 
Rajecká dolina, Turiec, OCR Kysuce a Malá Fatra. 
V Žilinskom kraji sa za prvých deväť mesiacov 
roku 2019 ubytovalo celkovo 1,035 milióna ľudí, čo 
predstavuje nárast 16,3 % oproti rovnakému ob-
dobiu predchádzajúceho roka. Žilinský kraj vedie 
rebríček návštevníkov zo Slovenska s podielom 23 
% a zároveň dosiahol najvyšší počet prenocovaní s 
podielom 20,9 % v rámci Slovenskej republiky.

/im, mj, kcr, or/

/Dolný Kubín/ - Zastrešené schodisko k Základnej 
škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne samosprá-
va nedávno osvetlila v hodnote 2400 eur. Dvadsať 
svietidiel so svietivosťou dohromady 480 Wattov 
pribudlo pod dvoma drevenými pergolami, ktoré 
kryjú schodisko. V rámci presvetlenia je tento krok 
veľmi dôležitý, keďže sa zvýši bezpečnosť prechá-
dzajúcich ľudí. Žiaci zo základnej a strednej školy 
museli v ranných a večerných hodinách prekoná-
vať zastrešené schodisko po tme. Svietidlá zároveň 
slúžia aj k prepojeniu osvetlenia priľahlého parko-
viska k základnej škole a k bezpečnému pohybu 
športovcov. Na základe verejného obstarávania 
sa mestu podarilo ušetriť náklady na prácach o 
takmer 2000 eur.

/mb, or/
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Najlepšia golfová hráčka na Sloven-
sku  za rok 2019  Anika Bolčíková je z 
Golfového klubu Agama v Prievidzi.

 
Raketový vzostup dosiahla v roku 

2018 vtedy ešte dvojka v slovenskom 
amatérskom rebríčku. Dvadsať ročná 
hráčka z Martina je známa poctivým 
prístupom k tréningu golfu, kondičnej i 
turnajovej príprave. To jej prinieslo nie-
koľko majstrovských titulov, nomináciu 
na Majstrovstvá Európy jednotlivcov i tí-
mov a Majstrovstvá sveta. K predchádza-
júcim úspechom Aniky Bolčíkovej patrí 
skutočnosť, že je medzinárodná majster-
ka Slovenska v hre na rany 2018, Medzi-
národná majsterka Českej republiky v 
hre na rany do 21 rokov 2017, Majsterka 
Slovenskej republiky v hre na rany do 
21 rokov 2017 či Majsterka Beskydského 
golfového klubu v rokoch 2015 a 2017.

Slovenská golfová asociácia oceňo-
vala najlepších golfistov roka 2019 v Tr-
nave počas Plesu golfistov. 

Anika sa stala víťazkou hneď v 
dvoch kategóriách, v kategórii do 21 
rokov / toto ocenenie získala aj minulý 
rok/, a k tomu pribudlo TOP ocenenie a 
to - Najlepšia hráčka roka. 

Anika Bolčíková je členkou GK Aga-
ma Prievidza od roku 2015. Všimol si 
ju môj manžel v Čechách, a hneď v nej 
videl obrovský potenciál, len nechápal 
jedno, prečo taká ctižiadostivá a nádej-
ná golfistka nie je v žiadnom golfovom 
klube na Slovensku. Po krátkej dobe jej 

GK Agama ponúkol členstvo. Golfové 
ihrisko Agama v Koši bolo vôbec jej prvé 
golfové ihrisko, ktoré v  živote hrala, 
členstvo prišlo až o pár rokov neskôr.

U Aniky platí na 100 percent, že ako 
zaseješ tak zožneš, a tak nám bolo v 
tento deň nesmiernou cťou prebrať v jej 
mene tieto ceny. Je neskutočne pracovi-
tá a ctižiadostivá, a jej hnacím motorom 
nie sú premotivovaní rodičia, ako to nie-
kedy býva, ale jej húževnatosť a vytýče-
nosť si cieľa a hlavne dosiahnutie ho. 

Napriek faktu, že rok 2019 bol pre 
Aniku Bolčíkovú veľmi náročný, mala 
zranenie, tiež si musela zvykať  na život 
v Amerike, taktiež  nastali u nej zmeny v 
systéme trénovania. To všetko si zažíva-
la počas tohto roka, a napriek všetkému 
to takto „na parádu“ dala. 

Ďakujeme ti Anika, len tak ďalej!!!

Najlepšia na Slovensku za rok 2019

» Mgr. Petra Dzuriková
Prezident GK Agama

Foto: Anika Bolčíková
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/Orava - Slovensko/ - Sedemnásty ročník celoštát-
nej literárnej súťaže mladých autorov Mladá sloven-
ská poviedka 2020 sa uskutoční v spolupráci so Spol-
kom slovenských spisovateľov a pri príležitosti 160. 
výročia narodenia spisovateľa Martina Kukučína. 
Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonym-
ná a zapojiť sa do nej môžu autori od 11 do 30 rokov 
do 30. júna 2020 s doposiaľ nepublikovanou prácou. 
Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených auto-
rov a členov odbornej poroty sa bude konať v októbri  
v Dolnom Kubíne. Prihlásené autorské texty bude 
hodnotiť odborná porota zložená z významných slo-
venských literátov a vysokoškolských pedagógov. 
Ocenení autori si zo slávnostného vyhodnotenia 
odnesú nielen diplomy, upomienkové predmety, ale 
aj finančné ceny. Víťazné poviedky budú publikova-
né v zborníku MSP 2́0 a publikované v tlači. Mladá 
slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v 
oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých 
na Slovensku. Viac informácií na www.osvetadk.sk.

/oks, am, or/

/Dolný Kubín/ - Ku koncu minulého roka žilo v Dol-
nom Kubíne 18 212 ľudí, čo je pokles o 158 občanov. V 
Dolnom Kubíne sa narodilo 641 detí, z toho 184 Dol-
nokubínčanov. Koncom roka žilo v dolnooravskej 
metropole 18 212 ľudí, čo je pokles o 158 občanov. 
Manželstvo uzavrelo v uplynulom roku 106 párov, 
čo je o 6 párov menej ako v roku 2018. Z tohto bolo 70 
sobášov cirkevných a 36 civilných, najčastejšie  v au-
guste. Obrady sa konali v radnici, ale aj v hoteloch na 
Kubínskej holi, v Srňacom i vo Vyšnom Kubíne. Ako 
najnetradičnejšie miesto si jeden pár vybral lúku 
na kopci nad Beňovou Lehotou. Zo 133 párov jeden 
alebo obaja partneri sú obyvateľmi Dolného Kubína. 
Rozviedlo sa 44 párov. V dolnokubínskej nemocnici 
sa počas uplynulých dvanástich mesiacov a najviac 
v júli narodilo 641 detí, z toho chlapcov 322, dievčat 
319. Je to o 62 viac ako v roku 2018. Minulý rok sa 
malých Kubínčanov narodilo 184, z toho 99 dievčat 
a 85 chlapcov, čo je o 18 menej ako rok predtým. Z 
mien u dievčat dominovali Alexandry, Emmy, Niny 
a Viktórie, u chlapcov Matúš, Oliver, Tobias a Samu-
el. Netradičné boli Amália, Eliána, Hana Fatima, El-
lie, Liana, Tania, Zara, Joel, Lucas, Markus, Mateo, 
Noel, Blahosej Svetlan a Eliaš.  V rámci mesta Dolný 
Kubín bolo v roku 2019 zapísaných 165 úmrtí, z toho 
75 žien a 90 mužov. Na trvalý pobyt v roku 2019 sa v 
Dolnom Kubíne prihlásilo 211 ľudí, čo je oproti roku 
2018 o 12 občanov viac. V minulom roku sa odhlásilo 
390 Kubínčanov, čo je viac ako rok predtým. V rámci 
Dolného Kubína sa v uplynulom roku presťahovalo 
328 občanov. V roku 2019 primátor mesta osobne za-
blahoželal 40 jubilantom nad sedemdesiat rokov.

/mb, or/
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T  Teplice

5

JUDr. Alica Mihale Razgyelová

Macov

4

Mgr. Daniel Patkoš

Macov

7

17

Marek Noga

131

Ing. Juraj Zeman Martin Jágrik

47



ORzel20-08 strana- 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

prEZIdENtka / poLItICká INZErCIa, sLužby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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0

Z prejavu prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej na pre-
stížnej svetovej bezpečnostnej kon-
ferencii v Mníchove:

… „Ako keby sme zabudli, že de-
mokracia – a dovolím si povedať, že 
aj celá Európa a koncept západu – je 
najmä o duchu slobody, spravodlivosti, 
tolerancie a solidarity, ktorého obran-
ným valom je právny štát. O každo-
dennom rešpekte voči pravidlám, o ich 
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho, 
o zodpovednosti... Aby právny štát fun-
goval, potrebujeme silné inštitúcie či 
uvedomelých občanov. A právny štát 
nebude fungovať bez zodpovedných 
politických lídrov, ktorí budú princípy 
právneho štátu brániť a presadzovať. 

...Zodpovednosťou politických 
lídrov je nebáť sa prijať jasné a princi-
piálne postoje ku všetkým prejavom 
extrémizmu a radikalizmu. Byť schop-
ní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť 
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes 
extrémisti a populisti útočia. Poukazo-
vať na manipulácie a lži, za ktorými sa 
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Nerozdeľovať. Na východ a západ 
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na  
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale 
spájať.

…Esenciou právneho štátu je v 
prvom rade rešpekt k pravde. Právny 
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu 
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu 
do našich práv. Je paradox, že právny 
štát dnes môže byť demontovaný práve 
manipulatívnou rétorikou o právnom 
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení  

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o 
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či 
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť 
autoritárskymi metódami. A či im nie 
sú pluralizmus a demokracia len na 
obtiaž.

...Toto je dnes hlavná výzva pre 
dobré fungovanie právneho štátu v na-
šej západnej komunite – nielen dobré 
zákony či nezávislé súdy. Osobitne po-
litickí lídri majú zodpovednosť podpo-
rovať rešpekt k pravidlám, nepodľah-
núť populizmu a neútočiť na niekoho 
len preto, že to prináša politické body. 
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri 
roky so sebou často nesú nenapravi-
teľné škody pre generácie. Je našou 
úlohou podporovať a chrániť to, čo je 
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej 
demokracie –  nezávislé médiá, či ob-
čiansku spoločnosť.“

Potrebujeme rešpekt 
k pravidlám i k občanom

» Redakčne krátené

INZerCIA
0908 792 859

22. februára 1940  
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú 
pôdu, patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý

INZerCIA
0907 727 203



ORzel20-08 strana- 8

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

poLItICká INZErCIa / sLužby Najčítanejšie regionálne noviny
8

Ošetrenie pacientov bez čakania a platenia

Viac opatrovateliek pre starých 
a postihnutých na Slovensku 

a vrátime slušnosť a demokraciu

119

11 SPOLOČNE
A ODVÁŽNE

MUDr. Peter 
LAUKO

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínska samospráva sa 
rozhodla, že miestne dane a poplatky za odpad v 
roku 2020 nebude zvyšovať. Všetky sadzby daní 
budú na rovnakej úrovni roku 2019. Mestskí po-
slanci sa tak rozhodli aj napriek tomu, že takmer 
všetky mestá a obce na Slovensku reagujú na le-
gislatívne opatrenia vlády zvyšovaním miestnych 
daní, ktorými môžu vykryť výpadky v rozpočte.

/mb, or/

/Dolný Kubín/ - Lampiónovým sprievodom si v 
Dolnom Kubíne pripomenuli 171. výročie narode-
nia slovenského básnika, dramatika a prekladate-
ľa Pavla Országha Hviezdoslava. Podobne si široká 
verejnosť s rôznymi predstaviteľmi národa uctila 
jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909 a 1919. Sprá-
vy o tom sú v literárnom fonde Oravského múzea v 
Dolnom Kubíne, ktoré spravuje literárnu expozíciu 
venovanú životu a dielu Hviezdoslava. Organizá-
tormi boli Oravské múzeum, mesto Dolný Kubín, 
Mestské kultúrne stredisko a Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava.

/mb, or/

/Žilinský kraj/ - Cenu Žilinského samosprávneho 
kraja za rok 2019 obdržali farmakologička Gabrie-
la Nosáľová, 94-ročný aktívny bojovník v Sloven-
skom národnom povstaní Jaroslav Prokop a man-
želský pár Oľga a Ľubomír Feldekovci za prínos v 
oblasti kultúry. Najvyššie krajské ocenenia udeľuje 
kraj v závere roka výnimočným osobnostiam, kto-
rých život je spätý s regionom. Nominácie posiela 
verejnosť, poslanci, rôzne združenia a inštitúcie 
a schvaľuje ich krajské zastupiteľstvo. Tohto roku 
posudzovali tridsať návrhov. Pamätnú plaketu 
získali dlhoročná herečka SKD v Martine Jana Oľ-
hová, umelecký fotograf Ivan Köhler, priekopník v 
problematike mastocytóz Martin Péč, spoluautor 
vyše 25 kníh a polyglot František Trstenský a dvo-
jica zakladateľov charitatívneho športového pod-
ujatia Barlatón na pomoc ľuďom so zdravotným 
postihnutím Ivan Šobáň a Dalibor Novotný.

/žsk, or/

/Dolný Kubín/ - Nové kamery na budove Mestské-
ho kultúrneho strediska a na Zmeškalovom dome 
budú dohliadať na bezpečnosť v Dolnom Kubíne. 
Otočný kamerový systém pomôže mestskej polícii 
pri sledovaní problematických lokalít na Námestí 
slobody pri MsKS a na Hviezdoslavovom námestí. 
Samospráva naň získala dotáciu z Ministerstva 
vnútra SR 8000 eur a mesto prispelo 5230 eura-
mi. Dolnokubínska mestská polícia chce v tomto 
roku pokračovať v modernizácii, plánuje naprí-
klad zefektívniť dispečing kamerového systému. V 
meste je 17 kamier, 15 otočných a dve statické a sú 
na najfrekventovanejších miestach.

/mb, or/

/Bratislava - Orava/ - Medzi víťaznými príbehmi 
Detského činu roka 2019 tentokrát neboli oravskí 
autori, aj keď sa pravidelne zapájajú. 19. ročník sa 
konal v duchu motta „Dobrý skutok je všeliekom a 
najlepšou cestou k nájdeniu samých seba“ a pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Dobré skutky vyko-
nali deti zo 77 slovenských škôl, nominovaných 
bolo 35 príbehov rozdelených do 7 kategórií, 67 326 
detí zo 703 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skut-
ky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách. V 
online hlasovaní detské skutky získali spolu 89 
348 hlasov, víťazný skutok 16 618 hlasov.

/mf, or/
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

59
-0

06
3

na montáž zabezpeč. systému.
950€ mesačne / brutto 
Miesto výkonu práce Žilina 
alebo Kalná nad Hronom.

Bližšie info: 0917 422 831

AUTOELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR, MECHANIK

Prijmeme pracovníkov na pozície

26. februára 1996  
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skla-
dateľ a klavirista (* 1940).

Výročia a udalosti
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