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Asi je nám dobre
Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko
tak dôležité sme chceli na Slovensku
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A
na druhej strane – zaregistrovali ste
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inoTakmer každý niečo chce už roky kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi všímavosť, empatia.
slovami chcieť a želať si. Želať si je
Asi je nám dobre, keď už si nič nenormálne, chcieť už až tak celkom nie. želáme, len hlučne a často nedôstojne
Želáme si zdravie, dostatok materiálny a obmedzujúc iných dávame najavo
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce- iba svoje potreby. Nie je to však príme to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak liš hodné života človeka ako súčasti
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“ jedinca v nejakom spoločne organije totiž takmer vždy na úkor potrieb a zovanom spoločenstve. Mohli by sme
želaní niekoho iného. Chcenie je pre- sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je
sadzovaním si vlastného ja nad oča- bez viny, nech hodí kameňom“, alebo
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania. tým o nastavení tváre, alebo mnohým
Jedni chcú zastavenie budova- iným. Nikde v biblii sa nehovorí o krinia siete 5G, inú chcú bojovať proti ku, egoizme, arogancii, presadzovaní
chemtrails. V poriadku, to sú prípady si vlastného ja. Ani o klamstvách,
pre odborníkov z oblasti duševného úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No,
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad- síce možno hovorí. Tam, kde sa píše
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný napríklad o veži v Babylodiskusný priestor a agresívne z neho ne.
Pekný júnový týžvytláčajú tých, čo majú želania, medzi
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi deň, milí čitatelia a asintenzívne želanie mať pokoj od hlu- poň niekoľko želaní v
ňom.
pákov. A od hlúposti.
S pozdravom
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/im, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Cyklobusy v Žilinskom kraji
vyrazia na cesty v sobotu 6. júna 2020. Na Orave a Liptove budú jazdiť cez víkendy, cez sviatky a počas letných
prázdnin budú prevádzkované denne. Cestujúci s bicyklami platia v cyklobusových spojoch štandardnú cenu autobusového lístka a poplatok za bicykel 50 centov. V autobusoch naďalej platia bezpečnostné opatrenia, cestujúci
je počas celej doby prepravy povinný mať prekryté ústa
a nos rúškom alebo inou vhodnou náhradou, odporúča
sa používať rukavice, dezinfekciu a dodržiavať odstupy.
Sezóna cyklobusov sa na Orave končí 15. septembra a na
Liptove 30. septembra.

/im, mb, or/

/Dolný Kubín/ - Ako prví po uvoľnení obmedzení z vírusovej pandémie usporiadali celoslovenské atletické preteky vo vrhu guľou nadšenci TJ Orava Dolný Kubín. Športové
stretnutie zorganizovali v zmysle pokynov hlavného hygienika Slovenska o športe.

Stredné Slovensko
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/Dolný Kubín/ – Do základných škôl v Dolnom Kubíne
nastúpilo 1. júna 2020 po vynútenej pandemickej prestávke približne 870 detí, čo je 77 percent z celkového počtu
žiakov prvého až piateho ročníka. Do šiestich materských
škôl sa vrátilo asi 367 detí a rodičom ponúkli aj niekoľko voľných miest v iných MŠ. Školy pripravili dezinfekciu,
bezdotykové teplomery, papierové utierky, upravili triedy
a postarali sa o organizačné a personálne zabezpečenie.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú štyri ZŠ, sedem MŠ
a dve základné umelecké školy (ZUŠ). Spolu v nich pracuje
271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov.
V ZŠ sa učí 1968 žiakov, 620 detí navštevuje MŠ a 1171 ZUŠ.

/Dolný Kubín/ – Platené parkovanie v centre mesta od
1. júna 2020 obnovila dolnokubínska samospráva. Motoristi boli oslobodení od platenia parkovného takmer jeden
a pol mesiaca z dôvodu vírusovej pandémie, rozsiahleho
obmedzenia spojov mestskej autobusovej dopravy a aj z
preventívneho dôvodu zamedziť kontaktu vodičov s parkovacími automatmi a manipulácii s hotovosťou. Naďalej zostáva všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta
k dispozícii režim prvej hodiny parkovania zadarmo na
parkovisku pri daňovom úrade a bezplatné parkovanie v
celom meste každý pracovný deň po 16.00 hodine a počas
celých víkendov.

Západné Slovensko
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
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
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SE
TO
TN
TT
ZM

/Krivá – Klin – Brezovica – Žilina/ – Aj zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov z Krivej, Klina a Brezovice si prevzali nové vozidlá značky Iveco Daily, ktoré v
Žilinskom kraji odovzdal minister vnútra Roman Mikulec.
„Som veľmi rád, že tradícia dobrovoľného hasičstva nezapadla prachom a že služobne starší dobrovoľní hasiči svoju vášeň preniesli aj na mladších. Všetkým vám ďakujem
za to, čo pre nás robíte. Je to o to vzácnejšie, že to robíte
bez nároku na odmenu,“ povedal R. Mikulec a potvrdil,
že obnovovanie techniky a hasičských zbrojníc v obciach
bude pokračovať. Na Slovensku je vyše stotisíc dobrovoľných hasičov a stále stúpa aj počet spoločných zásahov s
profesionálnymi hasičmi. Ministerstvo vnútra o tom informuje na sociálnej sieti.

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

/im, dr, tj, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - V zariadeniach sociálnych služieb
v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v priebehu
mája otestovali na nový koronavírus 2082 zamestnancov
a 2804 klientov, čo je zhruba 99 percent. Všetky výsledky
sú negatívne. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina
Remencová. Zostáva ešte otestovať 205 zamestnancov,
ktorí sú momentálne na PN, OČR či v karanténe a 98 klientov hospitalizovaných v ústavnom zdravotníckom zariadení, prípadne dlhodobo v domácom prostredí. Testovaní
budú bezodkladne po nástupe do zariadenia.

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
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Kríza alebo cunami?

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»PREDÁM DOSKY A FORSNE
OKOLO 2 KUBÍKOV, CENA 70
eur kubík 0903227683
»Predám chatu v Oraviciach
pozemok o rozlohe 2017 m
vo vlastníctve 0905349033

09 DOMÁCNOSŤ

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus
ani kríza - je to transformácia, ktorá
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť.
Zdá sa, že automobilový a ropný priemysel stratia svoje pozície. Keď sa bude
vyrábať menej automobilov, poklesne aj
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies
do prevodoviek alebo odvaľovacích obrábacích strojov na ich výrobu. A bude sa
stavať menej nových výrobných a montážnych liniek s robotmi.
Slovensko premrhalo úrodné roky
na to, aby sa pripravilo na transformáciu
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle
a poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj
peniaze a dopady transformácie budú nemilosrdné.
Na poliach máme technické monokultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat,
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme monokultúrny - postavený na výrobe automobilov zahraničných značiek. Roky sme na
úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov
na našom území, na poliach máme repku
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

traviny.
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza ročne študovať do cudziny a mnohí
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni
školstva a patríme k najohrozenejším ekonomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré
sa očakávajú v automobilovom priemysle
(pokles výroby a automatizácia).
Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus
len neškodný bacil. Škoda, že sa politici
neučia to, čo my v našej Podnikateľskej
univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Výkonnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v
tom, že sa vedia koncentrovať na správne
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina nachádza, nám veľa času nedáva. Pri koronavíruse sú dôležité rýchle a správne kroky,
pri transformácii, ktorej
následky budú oveľa
väčšie, je to podobné.
Vlna cunami kedysi
zmietla tisíce bezstarostných turistov.
Transformácia
sveta sa tiež
nedá zastaviť.

» Ján Košturiak

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

/im, mj, mr, or/

/Tvrdošín/ - V Zdravotnom stredisku v Tvrdošíne
– Medvedzí modernizujú ambulancie a spoločné
priestory. Rekonštrukcia spočíva v položení nových podlahových krytín, stropných podhľadov,
v povrchovej úprave stien, výmene nevyhovujúcich výplní dverných otvorov, obnove zariaďovacích predmetov zdravotechniky, schodiskových
zábradlí, zateplení strešnej konštrukcie budovy,
oprave ústredného vykurovania, elektroinštalácie a čiastočne aj kanalizácie. Plánovaná je tiež
inštalácia počítačovej siete pre celý objekt a pre
imobilných návštevníkov rekonštrukcia výťahu
a sociálnych zariadení. Po ukončení stavebných
prác v budove obnovia zdravotnícke vybavenie
ambulancií a doplnia potrebný nábytok. Informuje o tom oficiálna webová stránka mesta.

/im, msú, jl, or/

/Dolný Kubín/ - Výstavu porcelánu vo Florinovom
dome pripravilo Oravské múzeum Pavla O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Exponáty sú zo zbierkového fondu múzea a aj zo súkromnej zbierky.
Vystavované predmety vyrobili v Českej republike
a pochádzajú z konca 19. a z 20. storočia. Výstava
potrvá do 16. októbra 2020. Oravské múzeum o tom
informuje na oficiálnej webovej stránke.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
16 ZOZNAMKA
»Hľadám mladú
0944789005

/Dolný Kubín - Orava/ – So zamestnávateľmi
a odbormi oravského regiónu sa stretol minister
práce Milan Krajniak. Konštatoval, že väčšinu
problémov, ktoré majú slovenskí zamestnávatelia,
spôsobil pokles obratu v zahraničí. Zamestnávatelia na Orave sa snažia udržať pracovné miesta.
Dávnejšie avizované prepúšťanie v Mibe kvôli poklesu vyrábaného segmentu na svetových trhoch,
minister označil ako seriózne. Robia to takým
spôsobom, aby čo najviac obmedzili dosahy v rodinách. Ostatní oravskí zamestnávatelia sa snažia
vydržať čo najdlhšie tak, aby nemuseli prepúšťať.
Ministerstvo a vláda budú podľa R. Krajniaka robiť
všetko pre to, aby im prechodnú fázu pomohli aspoň čiastočne prefinancovať.

/im, om, or/

ženu

/Žilinský kraj – Orava/ – V súvislosti s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení
začali v plnom rozsahu objednávať pacientov na
plánované operačné výkony a iné zákroky aj nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. Na Orave sú to dolnokubínska a trstenská.
V bežnom režime ordinačných hodín majú fungovať aj všetky ambulancie a mobilné odberové
miesta. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina
Remencová. V zálohe budú naďalej držať aj lôžka
pre prípadných COVID-19 pacientov. Predoperačné vyšetrenia má zabezpečovať všeobecný lekár.
Naďalej platia všetky hygienicko-epidemiologické
opatrenia vrátane vstupných filtrov pred nemocnicami. Stále fungujú aj mobilné odberové miesta,
ktoré má vytvorené každé ústavné zdravotnícke
zariadenie.

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 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, mj, mr, or/

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínska samospráva
umožnila ľudom bez domova počas pandémie
koronavírusu využívať priestory nocľahárne Stop
- Šanca v Dolnom Kubíne s prísnejšími podmienkami a pravidlami. Čas v zariadení si krátili drobnými úpravami okolia, napríklad obnovili staré
schodisko, vyčistili časť Nábrežia Oravy a natereli
vstupné brány. Práce vykonávajú dobrovoľníci,
ktorým materiál zabezpečilo mesto. Od začiatku
mája pomáhajú ľudia bez prístrešia na základe
zmluvy o dobrovoľníckej činnosti skrášľovať a
opravovať majetok mesta.

/mb, or/
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Škrtá sa všade, ale na nulu?
Dosť sa v súvislosti so zrušením dotačnej schémy v Bratislavskom kraji
rozvírila voda. Ale málo!

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že
s vysokou pravdepodobnosťou napíšu:
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých
Otázka, z čoho budú aktéri nezávis- umelcoch a ich spolupracovníkoch na
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je
nepoložila, len v kuloároch. Všade sa koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, miesto niekde inde nájdu, len nám bude
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie- niečo chýbať.
Tie netradičné priestory divadiel,
čomu podpora 0 eur!
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky,
Čo to znamená?
folkové, džezové, metalové, punkové
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná hudobné večery v kluboch či kultúrnych
buď štátom, samosprávami a potom je centrách, diskusné témy, ktoré inde nenie úplne presne nazvaná nezávislá kul- nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný
túra (z angl. independent culture). A o tú slovník a – iný spôsob života – väčšinou
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí- pod priemernou mzdou tejto krajiny.
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej
Tak len toľko sa stalo tou sumou 0
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavskéo vyštudovaných profesionáloch, ktorí ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel- nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm.
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, Chcela by som sa mýliť...!
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú
teraz ohrození dotáciami 0 eur!
Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím dotácií v BSK?
Nič. Len to, že kraj dávaný iným za
príklad výborného dotačného systému, si svoju viacročnú prácu len tak
spakruky zmetie zo stola a tvári sa, že
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí.
Nič, len v kriku zaniklo, že sa aj na
stránkach žilinskej župy znenazdania
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých

» Viki Janoušková

nezávislá divadelníčka

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zimné záhrady

zasklievanie terás

ORAVSKO

PRáVNIK RADí / služby, BýVANIE

Vlastníctvo bytov
Zvažujete kúpu alebo predaj bytu?
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu,
čo je s vlastníctvom bytu spojené a
aké náležitosti má zmluva o prevode
vlastníctva bytu?

schodie a číslo bytu a taktiež súpisné
číslo stavby a pozemok, na ktorom je
stavba postavená), rozlohu v m2. Je
v nej potrebné vymedziť prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach
Vlastníctvo bytov súhrnne upravu- domu, na jeho príslušenstve a taktiež
je zákon o vlastníctve bytov a nebyto- úpravu práv k pozemku /pozemkom),
vých priestorov (ďalej len ako „Zákon“). na ktorých je postavený bytový dom.
V zmysle predmetného Zákona sa by- Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpetom rozumie miestnosť alebo súbor nie nadobúdateľa k zmluve o správe bymiestností, ktoré sú určené na bývanie. tového domu alebo k zmluve o spoloByty sa zväčša nachádzajú v bytových čenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto
domoch, ktorými sa rozumejú budovy, zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od
v ktorých je viac ako polovica podlaho- správcu, resp. predsedu spoločenstva,
vej plochy určená na bývanie. Tento by- že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá
tový dom má svoje spoločné časti a spo- voči nemu nedoplatky.
ločné zariadenia, na ktorých majú svoj
Zmluva s osvedčenými podpismi by
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne mala byť vyhotovená pre každú zmluvnebytových priestorov v bytovom dome. nú stranu v jednom vyhotovení, v jedS vlastníctvom bytu neraz často súvisí nom vyhotovení pre banku a v dvoch
aj podiel na pozemku, na ktorom je by- vyhotoveniach pre katastrálny úrad.
tový dom postavený. Napokon, s vlast- Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu
níctvom samotného bytu sú spojené aj s vyhlásením správcu, resp. predsedu
spoločenstva a dokladom o zaplatení
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záleži- správneho poplatku vo výške 66,00
tosti je potrebné riadne špecifikovať EUR, prílohou návrhu na vklad vlastaj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu. níckeho práva do katastra nehnuteľOkrem zdedenia a výstavby, vstavby ností.
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu.
Okrem jej podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
» Tím advokátskej kancelárie
príslušenstva, vymedzenie umiestV4 Legal, s.r.o.
nenia bytu (adresa, číslo vchodu, poe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Tehotenstvo počas korony
Vzhľadom na to, že rodina Vám v
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhodným riešením na určitý čas by bolo
krízové centrum, kde by Vám poskytli
ubytovanie, stravu a najmä odborné
sociálne, psychologické, právne poradenstvo a pomohli naštartovať ďalší
život. Naša organizácia Fórum života
v projekte Zachráňme životy spolupracuje s viacerými krízovými centrami
a poskytuje matkám zaradených do
projektu finančnú a hmotnú pomoc na
preklenutie ťažkej situácie počas jedného roka po narodení dieťaťa. Bližšie
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.
Vo Vašej situácii je možné využiť aj ďalšie projekty, napr. Femina
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré
pomáha nečakane tehotným, obetiam
diskriminácie alebo násilia, pri prežívaní krízy v rodine, rodinám v sociálnej núdzi, s nedostkom potravín, šatstva alebo v problémoch s bývaním, či
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v
situáciách spojených s neplánovaným
V tomto období, keď ľudia trávia tehotenstvom, kde odborní pracovníci
spolu viac času vplyvom opatrení sú- dokážu sprevádzať klientky až do vyvisiacich s COVID-19, vzrástol aj počet riešenia ich zložitej situácie aj kontaktehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek tovaním a spoluprácou s inštitúciami
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už štátnej správy, samosprávy a ďalšími
z ekonomických alebo sociálnych dô- organizáciami.
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby,
» Mária Demeterová
ako ťažkú situáciu riešiť.
Koordinátorka projektu Zachráňme životy

46-0192

„Som 17 ročná študentka strednej
školy. Pochádzam z disfunkčnej rodiny. Mama je alkoholička (neliečená), opustila nás a odišla z rodiny. So
dvoma súrodencami a otcom žijeme v
dvojizbovom byte. Našla som si priateľa, tínedžera, veľmi som sa do neho
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na
problémy v našej rodine. Po čase som
zistila, že som tehotná. Práve v tejto
zložitej situácii koronavírusu. Keď
sa priateľ dozvedel, že som tehotná,
navrhol mi ísť na potrat. Namietala
som, že by som nezvládla dať si zobrať vlastné dieťa, dal mi na výber:
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa
neukázal. Teraz som v šiestom mesiaci tehotenstva. Môj otec ťažko nesie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok
nedokáže pokryť naše náklady na
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po
narodení dieťatka už vôbec nemôžem doma zostať. Preto Vás prosím,
poraďte mi, čo môžem v tejto situácii
urobiť? Vopred ďakujem.“
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ORAVSKO

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

Hľadám pracovníkov
a brigádnikov
(nie dôchodcov), na
rôznorodú lesnú činnosť
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).
Plat 9 až 10€/hod.
v čistom, týždenné zálohy
+ cestovné a ubytovanie
hradené zamestnávateľom.

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
75-55

Tel: 0904 487 852

9

Výročia a udalosti
prijatie Memoranda národa slovenského v
Turčianskom sv. Martine.

6. jún 1861
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Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm

jÚƉîØƆîƉ7wĵ2ƉŸƉ%zB
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006
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Hviezdoslavova 45,
NÁMESTOVO
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%

OR20-23 strana-

12

Najčítanejšie regionálne noviny

T
Trojičné
nám. 121,
T
TVRDOŠÍN
0949 859 780

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

ZMESKY • 0944 842 953
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Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu
dodržiavania hygienických nariadení

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská
sa odporúča primerane uplatňovať
preventívne hygienické a protiepidemické zásady. Pripravili sme ich
súhrn.
Nosenie rúška

Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bol nariadený zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel
rozumie aj pracovisko. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na všetky spoločné
priestory, ako aj pri kontakte s inými
osobami a slúžia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rúško ako
certifikovaný výrobok pri práci len tam,
kde je zvýšené riziko expozície biologickým faktorom. V iných prípadoch
zamestnávateľ rúško nie je povinný poskytnúť.

Dezinfekcia

žívané predovšetkým individuálne, ak
je zdieľanie nutné, okruh používateľov
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu
mieru.

Dodržiavanie
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej
možnej miere a v rámci svojich možností ako aj možností vyplývajúcich z
priestorového usporiadania prevádzky vytvoriť zamestnancom podmienky
na ochranu pred šírením koronavírusu napríklad zväčšením rozostupov a
dodržiavaním primeranej vzdialenosti
medzi zamestnancami (minimálna
vzdialenosť 2 m medzi zamestnancaPretože každá organizácia má iné
podmienky vykonávania práce, je
predovšetkým na zamestnávateľovi
(a tiež na jeho dohode so zástupcom
zamestnancov), ktoré z opatrení
uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky a zároveň
sa znížilo riziko šírenia infekcie.
Je vhodné opatrenia kombinovať
(napr. zabezpečiť odstupy medzi
zamestnancami min. 2 m; v prípade
vyššieho počtu zamestnancov striedať zamestnancov pracujúcich na
pracovisku a zamestnancov pracujúcich v režime home office tak, aby
bolo umožnené dodržať bezpečnú
vzdialenosť medzi zamestnancami,
resp. doplniť bariéry, ak to charakter
práce a bezpečnostné predpisy
umožnia).

ilustračné foto

Výťahy

Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej
koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča
sa v maximálnej možnej miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V prípade cestovania výťahom
je optimálne zníženie počtu osôb na
jednu čtvrtinu maximálne povoleného
počtu osôb.

Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné
umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, aby zamestnancom
aj klientom bola poskytnutá možnosť
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekčným prostriedkom musí byť dostupný
pri vchode na pracovisko, resp. pri
Klimatizácia
vchode do budovy a zamestnávateľ ho
Klimatizácia môže byť považovaná za
musí pravidelne dopĺňať. Okrem toho
zdroj možného rizika, preto sa odporúsa musí vykonávať pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch.
mi, resp. medzi zamestnancom a klientom). V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť pracovné postupy, aby bolo
Používanie vlastných
umožnené dodržiavanie bezpečných
zariadení a pomôcok
Spoločné používanie zariadení a odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strápomôcok (napr. písacích potrieb, klá- via zamestnanci v menšom odstupe.
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo Podľa priestorových a organizačných
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za- možností pracoviska by sa malo zvážiť
riadenia a pomôcky by mali byť pou- prijímanie klientov alebo rokovanie
s nimi v oddelených (samostatných)
priestoroch tak, aby sa zredukovala
frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu mieru, napr. jeden zamestnanec a
jeden klient.

Práca on-line

Tam, kde je to možné, mal by sa v
maximálnej možnej miere obmedziť
fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií
alebo telefonickej komunikácie.

Predchádzanie nadbytočnému
zhromažďovaniu osôb

ilustračné foto

utierkami. Zariadenia na osobnú hygienu je potrebné dezinfikovať minimálne
raz denne.

Meranie telesnej teploty

Meranie telesnej teploty pri vstupe na
pracovisko nie je povinné a má odporúčací charakter. Podrobnosti bezkontaktného merania telesnej teploty sú
uvedené v Usmernení ako postupovať
pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe
do nemocníc a do priemyselných podnikov.

Príznaky možného ochorenia

Zamestnanci, ktorí majú príznaky
respiračného ochorenia s podozrením
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by
mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov
rodiny, prípadne kontaktovať svojho
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch. V prípade
objavenia sa príznakov počas pracovnej doby je potrebné informovať o tom
nadriadeného. Vhodné je preventívne
vyčleniť samostatnú miestnosť pre prípadné izolovanie potenciálne infikovanej osoby.

Test na alkohol dychovou skúškou
ilustračné foto
ča – aspoň tam, kde je to možné – využívať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná
na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa
tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.

Zamestnávateľ by mal vytvoriť také
podmienky (napríklad posunom času
začiatku alebo skončenia pracovnej
doby, prestávok a pod.), aby pri príchode alebo odchode z pracoviska nedochá- Zariadenia na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu musia
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu
zamestnancov v spoločných priestoroch byť vybavené tečúcou vodou, tekutým
mydlom a jednorazovými papierovými
(vchod, vrátnica, šatne a pod.).
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Rozsah, obsah ani periodicita kontrol
nie je všeobecne ustanovená a špecifikujú si ich sami zamestnávatelia, so zreteľom na osobitosti a komplikovanosť
vykonávaných prác, zložitosť zariadení
a technológií, štruktúru a kvalifikovanosť zamestnancov, predchádzajúce
skúsenosti s dodržiavaním predpisov,
výskyt pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a pod. V prípade, že k
testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za
dodržania všetkých príslušných bezpečnostných a hygienických zásad.
ib
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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IENKY

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

0918 726 754

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823
é

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

PRAVA hraden
UBYTOVANIE a DO

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

10-0075

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné
asistentky /DE/

85_0353

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM
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