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Ach, tie dovolenky
Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu- Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na prírody od krajného východu až po západpomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban- bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôkrotmi, ukončením podnikania, zatvára- žeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efekním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla- iné výrazy, ale sem sa akosi
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer nehodia. Keď sa reštrikčné
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj opatrenia utlmia, naozaj by
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa sme mohli aj s dovolenkav niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na mi začať u nás. O nič neprítom biedne, alebo v tom, že po takom prvom deme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná- hlavne zdravie vám
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o – (a aj trochu rozumožnosť cestovať k moru je naozaj viac ako mu)
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/im, pz, rm, or/

/Hruštín – Orava/ - Študent vysokej školy Ľubomír Jaššo z Hruštína aktivizoval neformálne zoskupenie ľudí a spolu založili občiansku iniciatívu
Orava bez hazardu. Ich cieľom je, aby všetky oravské samosprávy prijali všeobecne záväzné nariadenia o zákaze hazardných hier v ich meste, alebo
obci. Iniciatíva Orava bez hazardu v čase koronavírusovej pandémie nebude podnikať spoločenské
aktivity v rozpore s vládnymi nariadeniami. Ľ. Jaššo v súčasnosti zisťuje stav výherných automatov a
herní v oravských obciach a mestách a tam kde to
bude treba, chcú aktivisti iniciovať petície. V mnohých slovenských mestách už prijali všeobecné záväzné nariadenia o zákaze niektorých hazardných
hier. Je to tak aj v Námestove, Tvrdošíne a Trstenej,
ale v Dolnom Kubíne zatiaľ s petícia neuspela.
Zákon požaduje, aby proces zákazu herní a kasín
iniciovali ľudia petíciou, ktorú podpíše aspoň 30
percent obyvateľov oprávnených voliť do orgánov
samosprávy. Ak je petícia v poriadku, miestne zastupiteľstvo ich zakáže a vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier zaniknú uplynutím
ich platnosti.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

/hr, jk, im, mr, or/

/Námestovo – Dolný Kubín/ - Oravská galéria v
piatok 15. mája 2020 začala 47. sezónu na Slanickom ostrove umenia a potrvá do konca septembra.
Celý priestor ostrova je vyčistený a presvetlený,
zrevitalizované sú chodníky. S prihliadnutím
na súčasnú situáciu sa galéria rozhodla v tomto
roku vstupné nezvýšiť. Na okružnú vyhliadkovú
plavbu po Oravskej priehrade a prehliadku expozícií tradičného ľudového umenia na ostrove sa
odchádza z prístavu č. 2 zo Slanickej Osady loďou
OG SLANICA. Novú sezónu budú sprevádzať aj
prísne bezpečnostné hygienické opatrenia, vstup
len s rúškom, alebo iným prekrytím tváre a nosa,
dezinfekcia rúk a znížený počet návštevníkov z
pôvodných 96 na 25 osôb. V máji budú prevozy
štyrikrát za deň o 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodine. Bližšie informácie a objednávky u kapitána
lode na tel. čísle 0905 915 108. * Od 12. mája 2020
je opäť otvorená Oravská galéria v Župnom dome v
Dolnom Kubíne v upravenom čase: utorok - piatok
od 10.00 do 15.30 hod.; sobota - nedeľa od 12.00 do
16.00 hod. len na prehliadky stálych expozícií. Momentálne tam nie sú žiadne krátkodobé výstavy,
ale pripravujú ich.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/Žilinský kraj – Orava/ - Opitých vodičov na
cestách Žilinského kraja neubúda a preto polícia
výrazne zvýšila kontrolu premávky aj vo všetkých
troch oravských okresoch. V uplynulom týždni
zaevidovala 50 vodičov motorových vozidiel a 40
vodičov nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík.
Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel
15 nafúkalo nad jedno promile, u 35 zistili požitie
alkoholických nápojov pod jedno promile. Šiesti
vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú
nehodu. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou
pod vplyvom alkoholu neohrozovali životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

/og, žm, or/
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COVID -19 odpovede pre diabetikov
Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.
Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...
Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.
Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Občianska
riadková
inzercia

Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov

01 AUTO-MOTO / predaj

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovpomer z organizačných dôvodov so za- ného pomeru dohodou z organizačných
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovvýpoveďou z organizačných dôvodov, ného pomeru, odstupné najmenej v sume
ktorú sme rozoberali v predchádzajú- jedného násobku priemerného mesačného
com článku alebo dohodou o skončení zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
pracovného pomeru z organizačných zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru pomer zamestnanca trval najmenej dvadje dvojstranný úkon, ktorým na základe sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za- poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťmestnávateľa dochádza ku skončeniu pra- násobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal- že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
ších podmienkach skončenia pracovného nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce. skočení pracovného pomeru aj vyššie odDohoda o skončení pracovného pomeru stupné.
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný s uzatvorením dohody o skočení pracovprejav vôle účastníkov skončiť pracovný po- ného pomeru, je možné predpokladať, že
mer a deň skončenia pracovného pomeru. zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
Ak by niektorá z týchto podstatných nále- ustanovení Zákonníka práce a pracovný
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná. pomer skonči výpoveďou zo strany zamestVzhľadom na to, že pracovný pomer sa návateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
skončil z organizačných dôvodov, je potreb- kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme roné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove- zoberali v predchádzajúcom čísle.
ní Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstup» Tím advokátskej kancelárie
ného.
V4 Legal, s.r.o.
Odstupné je jeden z nárokov zameste-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017
»Kúpim
staršie
suv,
0907176598

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

Najčítanejšie regionálne noviny
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0907 727 203

/Orava/ - Od mája majú vodiči v autobusoch ARRIVA Liorbus aj ochranné štíty, ktoré prispievajú k
minimalizácii šírenia koronavírusu a k zvýšeniu
bezpečnosti týchto pracovníkov v prvej línii. Spoločnosť pravidelne intenzívne dezinfikuje autobusy
ozónom a polymérovou technológiou. Pre kolegov
vodičov zadovážila Arriva rúška, ochranné rukavice a všetkým poskytla aj vitamín C 1000 na podporu
imunity. Všetci cestujúci majú povinnosť nastupovať
vždy s rúškom, alebo inou ochranou tváre. Cestujúci sú v tejto veci veľmi disciplinovaní, za čo im patrí
poďakovanie.

/ar, kb, ph, or/

/Dolný Kubín/ - Od 3. júna 2020 opäť ožíva kultúrny život aj vo výstavných priestoroch Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Po viac ako
dvojmesačnom nútenom uzavretí priestorov bude
prvou výstavou celoštátna prezentácia detských
výtvarných prác v súťaži „Vesmír očami detí“. Potrvá do 26. júna. V 35. ročníku celoslovenského kola
Oravu reprezentovali 17-ti autori. Trom z nich - Emke
Vlčákovej z Námestova, Elize Vojtkulákovej a Alici
Jančovičovej z Novoti sa darilo a získali ocenenie od
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Odovzdávanie cien úspešným autorom v regionálnom
kole súťaže sa uskutoční individuálne 3. júna 2020
od 8.00 do 15.30 hodiny vo výstavných priestoroch.
Na výstavu kultúrne stredisko pozýva všetkých
priaznivcov vesmíru a výtvarného umenia. V exteriérovej expozícii si budú môcť prezrieť aj kolekciu
nepostupujúcich prác regionálneho kola súťaže.

/oks, mž, or/

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/Námestovo/ - Už aj v priamom prenose je možné
sledovať život v jednej z najväčších slovenských kolónií čajkovitých druhov vtákov. Online návštevu z
vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade v Námestove
spustili v testovacej prevádzke na stránke vtaky.sk.
Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife
Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti. Živé
prenosy realizujú vďaka projektu Life „Obnova
mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčích
územiach Poiplie, horná Orava a Senianske rybníky
na Slovensku. Na ostrove hniezdia čajky bielohlavé, smejivé, rybáre riečne, kačice divé a chripľavky.
Tento rok tu prvýkrát v histórii zahniezdila hus divá.
Podľa ornitológov je to v horskom oravskom prostredí rarita.

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/im, sos, bl, md, or/

/Veličná/ - Nová železničná zastávka vo Veličnej
potešila všetkých cestujúcich. Obec zariadila dokumentáciu, územné konanie, územné rozhodnutie,
zabezpečila stavebné povolenie a neskôr aj lavičky,
smetné koše, kvetináče a zeleň. Osvetlenie, plot a
chodníky zaplatili Železnice SR, ktoré na zastávku a
nástupište naplánovali 150-tisíc eur. Veľmi pomohol
aj poslanec a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík.

/ocu, or/
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Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl

Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

23. mája 1618

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA,
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSOKAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY,

ZMESKY • 0944 842 953

59-0183

Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red
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Potravinové balíky pre rodiny v núdzi
„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“
Je viacero možností, ako vám pomôcť. V prvom rade je potrebné zistiť,
či ste príjemcami potravinovej pomoci,
a to na stránke Slovenskej katolíckej
charity u príslušného okresného koordinátora, príp. na územnom spolku
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
živelnými pohromami, a pod. Rodiny

s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétnej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
zbierku na nákup a distribúciu potravín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov potravín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
na www.centrumfemina.sk.

» Zuzana Gajdošová

sociálna pracovníčka
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
– projekt Fóra života
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Štatutári viacerých
typov organizácií, pozor!
Budete totiž od 1. júna potrebovať
elektronický občiansky preukaz.
Týmto dňom Národná agentúra pre
sieťové a e-služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre
subjekty a organizácie, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.
K tomuto kroku dôjde na základe
zákona o e-Governmente. Na vstup do
elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1.
júna 2020 štatutári organizácií tretieho
sektora, politických strán, cirkevných
organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých
zoznam je dostupný na Ústrednom
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.
Ministerstvo vnútra upozorňuje,
že napriek obmedzenému režimu na
policajných oddeleniach dokladov
prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok
sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv.
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o
cestovné doklady.
V súčasnosti oddelenia dokladov

fungujú päť dní v týždni. V pondelok,
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14.
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.
O elektronický občiansky preukaz
či jeho aktiváciu možno požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov na
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš
vhodné využiť zostávajúci čas do začiatku uplatňovania nového spôsobu
komunikácie s vybranými subjektami
zo strany štátu.
Elektronické občianske preukazy
s čipom vydáva Slovenská republika
od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25
milióna občanov, pričom 62 percent,
teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do
elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby.

» red
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/Ružomberok – Orava/ - Aj mladí ľudia z Oravy
študujú v Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku, ktorá ako prvá na
Slovensku otvára virtuálnu anatomickú učebňu
novej generácie. Obrázky ľudského tela v učebniciach študenti vymenia za virtuálnu pitevňu a
budú mať oveľa jasnejšiu predstavu o umiestnení
jednotlivých orgánov v tele. Riaditeľka strednej
zdravotníckej školy v Ružomberku Antónia Dobrovičová verí, že sa štúdium stane pre žiakov atraktívnejším, zásluhou 3D technológií si zapamätajú
učivo dlhodobejšie a že škola pritiahne do svojich tried aj viac žiakov. „Študenti môžu vybrané
štruktúry interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať
i oddeľovať tak, akoby mali reálne sústavy ľudského tela v ruke pred sebou,“ vysvetlil Tomáš Brngál
zo spoločnosti Virtual Medicine, ktorý spolu so
svojím tímom aplikáciu vytvoril. Aplikácia obsahuje všetky zložky ľudského tela od svalov, kostí,
ciev, nervov, orgánov, až po jednotlivé sústavy a
tiež prvky tzv. gamifikácie na otestovanie si vedomostí hravou a interaktívnou formou testov.
Obsahuje tiež pomenovania jednotlivých častí tela
v slovenčine aj v latinčine a tiež ich základnú charakteristiku.

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

/im, mj, mr, ad, or/

/Dolný Kubín/ - Žiaci Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne od septembra 2020 budú
športovať v obnovených priestoroch. Rekonštrukcia a modernizácia telocvične má zlepšiť podmienky pre športovanie žiakov a verejnosti, ktorá si
telocvičňu prenajíma. Bude sa tam hrávať najmä
florbal a bedminton, preto je potrebné vymeniť
pôvodnú drevenú podlahu za umelú, ktorá bude
odolnejšia a lepšie bude tlmiť nežiadúce nárazy.
Budú tiež rekonštruovať elektroinštalačné rozvody a vymenia sa svietidlá. Mesto Dolný Kubín
získalo financie na opravu telocvične cez projekt z
dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 111 479
eur. Radnici sa súťažou podarilo znížiť sumu na
91 197 eur.

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

/mb, or/

/Dolný Kubín/ - V minulom roku sa Oravskej galérii podarilo získať dotácie z Fondu na podporu
umenia na šesť projektov. Finančné prostriedky
16 600 eur boli použité na realizáciu základných
galerijných odborných činností, nadobúdanie a
odborné ošetrenie zbierkových predmetov a na
galerijnú edukáciu. Fond na podporu umenia bol
hlavným partnerom všetkých projektov, dofinancované boli z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja sumou 7066 eur a z vlastných zdrojov.
Edukačný programe 9xEXP pomohol pri vzdelávaní detského diváka, ďalší projekt bol zameraný na
odborné ošetrenie súboru drevených polychrómovaných plastík z 18. storočia z oravského regiónu.
Na doplnenie zbierky slovenského výtvarného
umenia 20. - 21. storočia galéria v minulom roku
pripravila päť projektov, uspeli štyri z nich a vďaka
tomu galéria mohla kúpiť tri diela Moniky a Bohuša Kubinských.

/og, or/
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Storočnica Jána Pavla II.
Slovenská pošta si s Poľskom pripo- nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája
mína 100. výročie narodenia pápe- 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos- druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď
známku „Spoločné vydanie s Poľ- mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri
skom: 100. výročie narodenia pá- roky neskôr i jeho starší brat Edmund.
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s Otec zomrel v roku 1941.
nominálnou hodnotou 1,70 eura.
Počas 2. svetovej vojny začal tajne
študovať teológiu, v ktorej po oslobodePoštová známka s rozmermi 36,8 x ní Poľska pokračoval na Jagellonskej
26,5 mm, vychádza vo forme upravené- univerzite. V novembri 1946 bol vysväho tlačového listu so 6 známkami a 6 tený za kňaza, v júli 1958 bol vymenokupónmi. Známku vytlačila technikou vaný za pomocného biskupa v Krakove
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, a v decembri 1963 sa stal krakovským
s.r.o.
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymeMotívom poštovej známky je Ján novaný za kardinála. V konkláve 16.
Pavol II. so svätožiarou s rodným do- októbra 1978 ho kardináli zvolili za
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná- 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za
metom kupónu je stretnutie Pápeža pápeža.
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom
Bol prvým pápežom slovanského
kardinálom Korcom.
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov
Súčasne s poštovou známkou je 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motívom FDC pečiatky je holubica (symbol
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla,
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je poľský autor Maciej
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me» Zdroj: TS Slovenská pošta

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

Hviezdoslavovo nám. 42,
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné 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%
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Hviezdoslavova 45,
NÁMESTOVO
0949 859 780
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Vstaň a choď
Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je
pre nich dobré, sústredia sa na seba
a nemajú odvahu niečo poriadne
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň,
vezmi si so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku a choď do izraelskej krajiny
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše:
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).
Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa,
vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Potrebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti,
strachu a neschopnosti konať. Po slove
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbehni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá
ti stojí v ceste.
Ježiš nás volá k proaktivite a inováciám. Všetko sa začína vierou v to, čo
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať
znamená opustiť svoju komfortnú zónu.
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.
Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v

nasledovaní Krista, ale aj v bežnom živote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú
ako začať podnikať a ja som ešte neprišiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k manželstvu a založeniu rodiny. Nehovorím,
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Skutočnú prácu sa nenaučíme z kníh a prednášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.
Máme dnes štyridsaťročné deti,
ktoré sedia pri mame za pecou a premýšľajú nad svojim životom a jeho zmyslom.
Ich matkám by som poradil aby im prestali posluhovať a povedali im: „Postav
sa na vlastné nohy a choď do sveta.“
Len tým, že prekonáme obmedzenia zo
svojho pohodlia a strachu dokážeme
objaviť svoj skutočný talent a povolanie.
Sme povolaní obohatiť
tento svet, nie vysedávať na mieste ako
nemocní a malomocní. Slová vstaň a
choď nám hovorí Boh.
On pozná našu cestu a postará
sa aj o našu
ochranu.

» Ján Košturiak

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
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/Dolný Kubín/ - Dobrovoľní hasiči zo Záskalia,
mestskej časti Dolného Kubína, si svojpomocne
vymaľovali garáž a opravili opadnutú omietku v
budove miestnej hasičskej zbrojnice. S materiálom
im pomohlo mesto. Ako uviedol veliteľ miestnych
dobrovoľných hasičov Pavol Halaša, zbrojnica vlani prešla veľkou rekonštrukciou a modernizáciou.
Tento rok ju vybavili novým vozidlom z ministerstva vnútra. Časť investícií na minuloročnú rekonštrukciu pochádzala z prostriedkov rezortu vnútra, časť peňazí poskytla dolnokubínska radnica.
Samospráva preto nadviazala na minuloročnú
spoluprácu. „Dobrovoľní hasiči s dobrovoľníkmi
z výboru Záskalie boli ochotní spraviť vnútorné
opravy stierok, stien a následné vymaľovanie stien
a podláh. Všetku prácu urobili absolútne zadarmo.
Mesto platilo len náklady na nákup farieb a iného
materiálu,“ pochválil spoluprácu primátor mesta
Ján Prílepok.

/im, ph, za, or/

/Dolný Kubín/ - Aktuálne je v meste Dolný Kubín
približne 3000 ľudí v dôchodkovom veku. Dolnokubínska samospráva sa rozhodla spolu s dobrovoľníkmi pomáhať tejto skupine ľudí s donáškou
obedov aj s nákupmi do domácností. Mesto aktuálne zabezpečuje viac ako 80 obedov denne a tri
až štyri nákupy do týždňa pre starých ľudí. Pomoc
ponúkli aj mladí skauti z 53. zboru Gentiana Dolný
Kubín. Dobrovoľníkov zaškolili pracovníčky sociálneho odboru, pri roznáške musia dodržiavať
prísne hygienické opatrenia a nosiť ochranné rúška i rukavice. „Nosia vesty s označením dobrovoľník mesta aj kvôli ľahšej identifikácii,“ povedala
Eva Palugová, vedúca odboru sociálnych vecí a
rodiny v mestskom úrade. Ľudia starší ako 65 rokov alebo občania v núdzi, ktorí bývajú sami alebo
ako manželský pár a nemajú v meste príbuzných,
môžu kontaktovať dolnokubínsky mestský úrad
na telefónnom čísle 0907 956 044 alebo na seniori@dolnykubin.sk každý deň vrátane víkendov a
sviatkov od 8.00 do 14.00 hodiny. Dolnokubínska
radnica dáva aj rúška obyvateľom mesta /na jednu
osobu maximálne dve rúška/,, ktorí si o ne požiadajú telefonicky alebo emailom. V prvých dňoch
rozdali viac ako 300 kusov rúšok.

/im, mb, ep, or/

/Lokca/ - Novootvorený Dom sociálnych služieb
Terézia Lokca, n. o. je zariadenie pre seniorov, ktorí
potrebujú nepretržitú opateru. V tomto špecializovanom zariadení v Lokci klientom poskytujú profesionálnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnícku starostlivosť a tiež aktivizáciu zameranú
na udržiavanie dobrej kondície a kognitívnych
schopností. Viac na tel. čísle 0948 311 917 alebo na
www.terezia-lokca.sk.

/ocu, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík zostáva vo
svojej funkcii. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK
Martina Remencová. Podpredseda I. Janckulík sa
po viac ako dvojročnom pôsobení oficiálne vzdal
funkcie 4. marca 2020 po neúspechu KDH v tohtoročných parlamentných voľbách. Po rozhovore
a dohode s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou
svoje rozhodnutie stiahol a bude naďalej vykonávať funkciu podpredsedu. Ďalšími podpredsedami
ŽSK sú Peter Dobeš, Peter Weber a Milan Laurenčík.

/im, mj, mr, or/
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46-0192

oravsko

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

52-0063

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.
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Máme šancu, že nás pandémia zmení
k lepšiemu
Prof. Dr. Horst Opaschowski je nemecký futurológ a dáva nám ako
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme
upínať na iné, no spoločensky dávno známe hodnoty.
Pán Opaschowski, môžeme sa ako
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?
„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedinečná, pretože sa týka nás všetkých a klaNová skromnosť
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú
neochotu rozhadzovať. A predpovedám, že to tak zostane aj dlhodobo.
Občania prehodnotia peniaze a potrebu. Zmení sa aj forma vlastníctva.
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to nazvať novou skromnosťou. Zdieľanie
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako
nákup automobilu so splátkami na
polovicu života. Spotrebitelia budú
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší.
A to podstatné pre život budú ľudia
hľadať v inom a inde, ako doteraz.
Dúfam a verím v to.“
Horst Opaschowski

die pred nás základné otázky o živote, o
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia.
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť
do bežného každodenného rytmu akoby
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrejme prehodnotia priority. Nanovo si určia
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zrazu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú
sestry a lekári. Určite sa posunie spotrebiteľská orientácia, ktorú sme mali až do
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne môžem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by
mohla byť novým vzorcom šťastia.“
Možno z tejto krízy vyjdeme chudobnejší – ale teda nie nevyhnutne
nešťastnejší.
„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená
– napríklad taká Fukušima niekde v Japonsku – alebo či sme všetci postihnutí.
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suseda, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski
mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa.
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Všade majú
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola
zainteresovaná polovica sveta.”

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka –
čo bude v budúcnosti znamenať „stále
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté
už celé generácie. Toto bude mať trvalý
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevyNaozaj si myslíte, že spoločenské hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne- naopak.“
vrátime k normálu?
Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval
„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až
Ivan Brožík

STABILNÁ PRÁCA V SLÁDKOVIČOVE,
V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
vhodná najmä pre ženy

Na otázky Vám radi odpovieme telefonicky
na čísle: 0910 733 928

52-0064

▪ Práca na živnosť (pomôžeme s otvorením živnosti)
▪ Priemerný zárobok – 1000 € mesačne
▪ Výhodné ubytovanie za 180 € mesačne
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49-0021
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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63-0077

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

