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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 27 / 3. JúL 2020 / 24. ROčNÍK

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.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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Subjektívne a objektívne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou) 
má za sebou sto dní od nástupu do funk-
cie a začiatku plnenia si svojej hlavnej 
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delego-
vané spravovanie „vecí verejných“. 

Tento rok to však naša výkonná moc 
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlast-
ne, asi už počas nich, si členovia vlády 
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť 
katastrofu s menom pandémia na veľmi 
blízkom obzore, takpovediac hneď za hum-
nami. A to aj napriek nedisciplinovanosti 
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré 
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci 
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí 
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll 
pán Hyde  z novely škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886. 
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V 
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tra-
gédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.

Mieša sa nám subjektívno s objek-
tívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlast-
né „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A 
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“ 
nie sme schopní mať, ale preberáme tie 
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racio-
nality a poznania reality.

Je pravda, že mať vlastný názor aj 
v dnešných dobách je iba púho-púha 

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory 
konformné, teda, prispôsobené sa pre-
važujúcim či dominantným názorom, 
požiadavkám, normám, moci. A penia-
zom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ. 
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.

Kto ich nemá, má smolu. V takejto 
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako 
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát 
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto 
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca, 
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej 
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale 
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy 
stačia iba varovné a dobromyseľne znejú-
ce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž 
slová“, alebo im významovo podobné.

Takže sto dní vlády z môjho naozaj 
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo 
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu, 
na to, v akom stave vláda prevzala štát, 
štátnu kasu, mnohé inštitúcie. 
Lenže – mohlo by to byť aj 
lepšie. A na to lepšie asi ča-
káme všetci ako to povest-
né kura – veď viete na čo.

Uvidíme o ďalších 
sto dní – s pozdra-
vom a želaním v 
lepšie časy
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Článok, ktorý vyšiel v tomto period-
iku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala 
pod názvom Škrtá sa všade, ale na 
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak 
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri 
dotáciách zatiaľ len bratislavského 
a  žilinského kraja. - Legitimizoval 
sa nezáujem o nezávislú kultúru... - 
Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

Dnes musím konštatovať, že sa 
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský 
samosprávny kraj predsa len našiel 
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru 
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ 
neviem, ale považujem však za dôležité 
na túto skutočnosť reagovať, napísala 
som v mene divadelníkov i iných akté-
rov obom županom list. Tu je:

„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadel-
ných tvorcov si považujem za povin-
nosť tak, ako sme sa za Klub nezá-
vislých divadelníkov na Vás obrátili 
listom, keď ste ohlásili zrušenie Brati-
slavskej regionálnej dotačnej schémy a 
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zarea-
govať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka 
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo. 

Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento  ďakova-
cí mail aj Vám.

Rada by som obom Vám nielen v 
mene nezávislých divadelníkov, ale v 
mene všetkých nezávislých i zriaďo-
vaných aktérov kultúry, poďakovala 

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spo-
ločnosti tým, že ste nenechali padnúť 
Vaše grantové schémy a umožnili ich 
pokračovania. Sme divadelníci a silne 
vnímame komunikačný kód. Pre nás 
ste týmto Vaším gestom prijali nezávis-
lú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu 
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.

Zostáva nám veriť, že teraz sa k to-
muto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“ 
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župa-
ni, verte, boli by sme im vďační.

Ešte raz ďakujem a verím, že týmto 
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú-
ry v spoločnosti len začína.“

A preto som vďačná regionálnym 
novinám, že tento list ako začiatok dia-
lógu o mieste nezávislej kultúry v kul-
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj 
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá 
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka



OR20-27 strana- 4

aWs je incap / služby, auto Najčítanejšie regionálne noviny
4

Po akvizícii spoločnosti AWS 
Electronics Group spoločnosťou In-
cap Corporation v januári 2020 bude 
teraz jedna zo spoločností so sídlom 
na Slovensku pôsobiť pod názvom 
Incap Electronics Slovakia s.r.o.

Otto Pukk, prezident a generálny 
riaditeľ Incap Corporation:
„S potešením oznamujeme, že všetky 
naše jednotky pracujú pod menom In-
cap. V súlade s naším operačným mo-
delom bude Incap Electronics Slovakia 
naďalej pôsobiť ako vysoko nezávislý 
útvar v rámci skupiny. Incap Corpora-
tion má teraz širšiu geografickú pôsob-
nosť, keď získala oporu na britských a 
stredoeurópskych trhoch a posilnila 
našu pozíciu v USA a juhovýchodnej 
Ázii. Vstupom na nové trhové segmenty 
sa rozšírilo naše portfólio zákazníkov a 
ponuku produktov sme mohli rozšíriť aj 
pre existujúcich zákazníkov. “
      Výrobný  závod Incap Electronics Slo-
vakia s.r.o sa nachádza v Námestove, na 
Slovensku. Výrobný závod spoločnosti 
Incap Slovakia sa zameriava na vysoko 
komplexné služby EMS predovšetkým 
v odvetviach riadenia výrobných pro-
cesov, lekárstva, automobilového 
priemyslu, letectva, vedeckej techniky 
a riadiacich segmentov.

INCAP v skratke:
Incap Corporation je dôveryhodný part-
ner a poskytovateľ kompletných služieb 

v oblasti výroby elektroniky. Ako glo-
bálna spoločnosť EMS podporuje spo-
ločnosť Incap zákazníkov od veľkých 
nadnárodných spoločností a stredne 
veľkých spoločností až po malé začínaj-
úce podniky v kompletnom výrobnom 
reťazci hodnôt. Incap ponúka najmoder-
nejšie technológie podporované podni-
kateľskou kultúrou a vysoko kvalifiko-
vaným personálom. Spoločnosť pôsobí 
vo Fínsku, Estónsku, Indii, na Sloven-
sku, vo Veľkej Británii a Hongkongu a 
zamestnáva približne 1 300 ľudí. Podiel 
spoločnosti Incap je od roku 1997 kóto-
vaný na burze cenných papierov Nasdaq 
Helsinki Ltd.

www.incapcorp.com

»Kúpim staré mopedy pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely tel. 0949154017

»Predám garsónku na Bre-
zovci. Tel.č.: 0949440108

»Dám do prenájmu 3 izbový 
byt v Nižnej, 0908519856

»Kúpim alebo vezmem do 
prenájmu garáž v DK na 
Brezovci. 0907569774
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám brojlere kur-
čatá vek 5 týždňov 
0908946844

»Kúpim a dobre zaplatím 
za zlate mince Dukáty 1, 2, 
5 a 10 z obdobia prvej ČSR 
a ČSSR a iné zlaté a strie-
borné mince aj celé zbierky 
t.0915627285

»PREDÁM DOSKY A FORSNE 
OKOLO 2 KUBÍKOV . CENA 90 
eur kubík 0903227683

»Kúpim zlaté a strieborné 
mince dukáty, koruny, silin-
gy, šperky, hodinky a zlaté 
zuby lnfo na t.0915627285

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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/Vyšný Kubín/ - Stretnutie milovníkov slovenské-
ho národa Oravy a Liptova pri slovenskom kríži 
ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skal-
kách sa uskutoční 5. júla 2020 o 15.00 hodine. Od-
chod autobusu a osobitných vozidiel pre starších 
účastníkov a účinkujúcich bude od Mestského 
úradu v Dolnom Kubíne o 13.45 hod. Podujatie v 
rámci cyrilo-metodského dňa  organizujú odbory 
Matice slovenskej, kultúrne, spoločenské a verej-
noprávne organizácie v regióne.

/mz, or/

/Dolný Kubín/ - Na obdobie hlavnej letnej sezóny 
Oravská galéria preniesla časť stálej expozície z 
tvrdošínskej galérie do veľkej výstavnej siene Žup-
ného domu v Dolnom Kubíne. Do konca augusta 
2020 ponúka návštevníkom opätovné stretnutie 
s dielom Márie Medveckej, napríklad s obrazmi 
Odovzdávanie kontingentu; Oravčiatko; Vietor 
na strniskách; mladé pokolenie, ale aj desiatkami 
krajín a dreveníc vo všetkých fázach ročných ob-
dobí i portrét rezbára Štefana Siváňa. Výstavu „Le-
vitácia“ pripravila galéria v malej výstavnej sieni v 
rámci cyklu Pohľady do zbierok.

/og, or/

/Námestovo/ - Ďalší ročník štúdia Univerzity tre-
tieho veku otvára Univerzita Komenského v Bra-
tislave v spolupráci so Základnou školou na Ulici 
Komenského v Námestove. Pre záujemcov ponúka 
nový študijný odbor „História Oravy“. Bližšie in-
formácie na www.zskomnam.edu.sk. Záujemco-
via nájdu na stránke základnej školy prihlášku a 
môžu ju poslať na e-mail školy: zsno@zskomnam.
edu.sk, osobne doručiť na sekretariát školy, alebo 
poslať poštou na adresu: Základná škola, Komen-
ského 495/33, 029 01 Námestovo. Elektronickú pri-
hlášku bude možné osobne podpísať od 24.8.2020. 
Termín podania prihlášky je do 31. augusta 2020. 
Predpokladaný začiatok štúdia je 6. október 2020. 

/zš, ľj, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Bez účasti verejnosti sa v 
Oravskej knižnici uskutočnilo vyhlásenie výsled-
kov súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publi-
káciu za rok 2019. Vírusová pandémia spôsobila 
len 204 doručených hlasovacích lístkov. Výsledky: 
Kategória beletria: 1 Peter Huba. Keď národ umie-
ral II: Čas vzkriesenia. Martin: Matica slovenská 
v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habo-
vštiaka, 2. Adam Kováčik. Dezilúzia. Bratislava: 
Motýľ, 3. Eva Dedinská. Snúbenec mojej sestry. 
Bratislava: Bestseller Book. Kategória odborná 
lieteratúra. 1. Angelika Fogášová. Spomienky na 
Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín: Tlačiareň 
Vrábeľ. 2. Miro Líška S. Jude Orava. Dolný Kubín: 
Občianske združenie Homo Erectus, 3. Elena Be-
ňušová  a Erika Kulášová. Na oravskom salaši: 
Szalaśnictwo orawskie. Dolný Kubín: Oravské mú-
zeum P. O. Hviezdoslava.

/ok, mk, mk, or/

/Podbiel/ – Horskí záchranári zasahovali nad 
Podbielom, kde v noci dvojica Slovákov po páde 
uviazla v brale Červená skala. Pri schádzaní z vy-
hliadky sa pošmykli na blatistom chodníku. Jed-
nému z turistov sa do príchodu záchranárov poda-
rilo dostať z brala svojpomocne. Druhý, 33-ročný 
muž sa zastavil na mieste, z ktorého sa nedokázal 
pohnúť a hrozil mu ďalší pád. Horskí záchranári 
zo Západných Tatier ho pomocou lanovej techniky 
spustili 180 metrov na zem a celú akciu ukončili po 
4.00 h. Informujú o tom na sociálnej sieti.

/im, mj, mr, or/
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Situácia na našich vodných nádržiach 
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdi-
lo to aj moje stretnutie s rybármi a ve-
dením Slovenského rybárskeho zväzu 
(SRZ) na Zemplínskej šírave. 

Rybári, ktorí sa desiatky rokov starajú 
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, ko-
senie a poriadok, sa postupne stávajú neže-
lanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a 
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné 
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale 
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach 
na Slovensku. 

Situácia sa podľa rybárov zhoršila 
odkedy začal Slovenský vodohospodársky 
podnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí 
vodných nádrží súkromným firmám a pod-
nikateľom. Niektoré verejné pláže a rybár-
ske miesta sa tak menia na privátne zóny, 
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú 
prístup k vode nielen rybárom, ale aj re-
kreantom a turistom. Predseda Mestskej 
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa 
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že 
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu 
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si 
vybudovali zvučné meno nielen na Sloven-
sku, ale aj v strednej Európe – napríklad 
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor, 
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského 
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoroč-
ne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej 
šírave.

Spolu s kolegom, poslancom NRSR 
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali 

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme 
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministro-
vi životného prostredia SR. Súčasný stav 
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné 
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo 
nové vedenie Slovenského vodohospodár-
skeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad 
SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a 
interné smernice SVP, aby sme do budúc-
nosti zabránili pochybným prenájmom 
pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa 
môjho názoru by mali byť o plánovaných 
prenájmoch dopredu informované všetky 
dotknuté organizácie, nielen obce, v kto-
rých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj 
Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblast-
né organizácie cestovného ruchu. 

Zároveň je neprípustné, aby rybárske 
organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú 
o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu 
doslova ignorované, a pritom sú uprednost-
ňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí 
menia verejné pláže na privátne zóny, v 
ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen 
rybárom, ale aj širokej verejnosti.

Rybárov vytláčajú z brehov vôd

» Milan Potocký 
Poslanec NRSR (FB)
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Ministerstvo dopravy spúšťa nové 
vlakové spojenia v regiónoch Slo-
venska. Fungovať budú od 4. júla 
počas celej letnej sezóny a pomôžu 
opätovne naštartovať cestovný ruch 
u nás. 

Nové sezónne vlaky sú jedným z 
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor-
tu dopravy v spolupráci s oblastnými 
organizáciami CR realizuje prioritne na 
podporu domáceho cestovného ruchu 
na Slovensku, ktorý patrí k najdôleži-
tejším prierezovým odvetviam nášho 
hospodárstva.

„Som veľmi rád, že spúšťame nové 
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu 
zviditeľniť nové turistické destinácie a 
možno aj málo známe lokality na Slo-
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož-
nosť spoznávať naše regióny a práve 
tieto sezónne vlaky považujem za spo-
jenie príjemného s užitočným. Zároveň 
všetkých vyzývam, aby túto možnosť 
využili a vyskúšali, pretože som pre-
svedčený, že Dovolenka na Slovensku 
je dobrý nápad,“ uviedol minister do-
pravy Andrej Doležal.

Nové sezónne vlaky prioritne sme-
rujú do nových turistických oblastí aj 
s ohľadom na podporu cykloturistiky. 
Rezort dopravy v spolupráci s orga-
nizáciami cestovného ruchu vyberali 
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali 
verejnosť niečím výnimočným osloviť. 
Návštevníci  tak budú môcť spoznávať 

Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Mora-
va, objavovať krásy Slovenského rudo-
horia či históriu našich hradov.

Ministerstvo dopravy dlhodobo 
presadzuje zavedenie nových vlakov 
počas letnej sezóny na Slovensku. 
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidi-
teľniť a podporujú rozvoj samotných 
regiónov. V nasadených vlakov bude 
platiť klasické cestovné vrátane všet-
kých zliav bezplatnej prepravy pre vy-
brané skupiny cestujúcich podľa stano-
veného cestového poriadku.

Ak sa chystáte na cestu bicyklom 
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si 
preštudujte prepravné podmienky u 
jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v 
nich okrem iného aj to, že ak plánujete 
skupinový výlet, je lepšie prepravcovi 
ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do 
vlaku aj s bicyklami.

Pre objavnú turistiku po Slovensku

»  red
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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Kedy sa premlčí nárok vyplývajúci zo 
záväzku podľa Obchodného zákonní-
ka ? Aké má premlčanie dôsledky a ako 
postupovať v  prípade, že je záväzok 
alebo pohľadávka premlčaná?

Premlčanie je zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Ob-
chodný zákonník“) všeobecne upravené 
v ustanovení § 397. Všeobecná premlčacia 
lehota je podľa Obchodného zákonní-
ka 4 roky. Predstavuje podstatný rozdiel 
oproti úprave premlčania v  Občianskom 
zákonníku, kde je stanovená všeobecná 
premlčacia lehota len 3 roky. Obchodný zá-
konník môže pre jednotlivé zmluvné typy 
ustanovovať špecifické (spravidla kratšie) 
dĺžky premlčacích lehôt. V  prípade, že 
Vaša spoločnosť vystavila napríklad faktú-
ru inej spoločnosti, povedzme za dodanie 
tovaru, pričom túto faktúru Váš obchodný 
partner neuhradil ani po splatnosti, odo 
dňa nasledujúceho po dátume, ktorý bol 
stanovený ako deň splatnosti predmetnej 
faktúry, je prvým dňom omeškania Váš-
ho dlžníka. Od tohto dňa začína zároveň 
plynúť 4 ročná premlčacia lehota, pretože 
tento deň je prvým dňom, kedy je možné 
uplatniť Vašu pohľadávku na súde. Inými 
slovami, pokiaľ si pohľadávku neuplatníte 
na súde žalobou do 4 rokov od začiatku 
omeškania dlžníka, pohľadávka sa preml-
čí. Uvádzame, že predmetná lehota je le-
hotou hmotnoprávnou, a teda žaloba musí 
byť súdu doručená najneskôr posledný deň 
predmetnej lehoty. Podaním žaloby na súd 

sa premlčacia lehota prerušuje a spočíva.
Veľmi podstatnou skutočnosťou pri 

premlčaní je uplatnenie námietky preml-
čania dlžníkom. Súd totiž na premlčanie 
neprihliada z  úradnej povinnosti (teda 
automaticky), ale len na námietku dlž-
níka. Po vznesení námietky premlčania 
dlžníkom je dlžník oprávnený odmietnuť 
plnenie, súd nemôže uložiť žalovanému 
povinnosť takúto pohľadávku splniť. 
Spolu s  pohľadávkou zaniká aj jej príslu-
šenstvo, ako úroky a úroky z omeškania. 
Nemožným sa stane aj vzájomné započí-
tanie pohľadávok. Dlžník síce môže zá-
väzok dobrovoľne splniť, plnenie nebude 
bezdôvodný obohatením, ako pri preklúzií 
(zániku práva), avšak súd ho k uvedenému 
zaviazať nemôže.

Premlčanie je veľmi častým spôso-
bom celkového nesplnenia záväzku. Po-
kiaľ sa chcete vyhnúť vzneseniu námietky 
premlčania, odporúčame Vám nečakať 
s  uplatnením svojho práva na súde. Po-
kiaľ ste dlžníkom, vznesenie námietky 
premlčania voči premlčanej pohľadávke je 
najkratší a  najefektívnejší spôsob zániku 
Vášho dlhu. Po vznesení námietky preml-
čania je preto už len na dohode strán, aký 
postup ďalej zvolia.

Premlčanie

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Naši starí rodičia nemali tituly, ale 
boli múdri. Dnes stretávam množ-
stvo titulovaných ľudí, ktorí sú hlúpi. 

Kedysi získavali ľudia informácie 
všetkými zmyslami, učili sa prácou, 
mali skúsenosti a životnú múdrosť. Dnes 
mnohí zbierajú tituly a funkcie. Majú iba 
povrchné informácie z internetu, nauče-
né frázy a bezcenné tituly. 

Prečo si niekto kúpi titul magistra 
zo Skalice? To by som sa tam radšej išiel 
učiť vyrábať víno k pánovi Masarykovi. 

Na Slovensku študujú ročne tisíce ľudí 
sociálnu prácu. A sedia na úradoch. Nie-
ktorí z nich ešte sociálnej práci v teréne 
bránia. Šikanujú tam, kde treba pomáhať. 

Titul nedáva znalosti, múdrosť ani 
cit. Skôr naopak - mnohí sa nim snažia 
zamaskovať svoju nemohúcnosť. Zby-
točne. Kto je vinný za túto titulomániu? 
Študenti a ambície ich rodičov? Vyso-
ké školy, ktoré nedosahujú ani úroveň 
strednej školy? Firmy, ktoré predávajú 
diplomovky a tituly? Zamestnávatelia, 
pre ktorých je dôležitejší papier ako sku-
točné znalosti? Najväčšiu zodpovednosť 
za tento stav majú niektorí docenti a 
profesori - bez morálky a s titulmi, ktoré 
nikdy nemali získať. Práve medzi nimi 
je najviac plagiátorov a učia to aj svojich 

žiakov. Rektorská konferencia by nema-
la lobovať za peniaze od štátu, ktoré po-
tom oni takto nezodpovedne rozhadzu-
jú. Mala by vyčistiť školy - aj seba.

Keď som vyberal ľudí do práce, 
dával som si pozor na tých s krásnym 
životopisom, diplomami a certifikátmi. 
Radšej som zobral tých, ktorí používali 
zdravý rozum. Tí študovaní mi často 
vymenovali rôzne teórie a metódy, ale 
prakticky nevedeli vyriešiť takmer nič. 
Vedeli iba rozprávať. Poradil som im, 
aby išli do politiky. Tí druhí bývali po-
kornejší a vedeli sa popasovať s rôznymi 
problémami. 

To, že si ľudia zvolili človeka, ktorý 
si kupuje tituly, ženy a sám sa predáva 
oligarchom, je smutné. Oveľa smutnej-
šie je, že takýchto obchodníkov s titulmi 
a prázdnymi rečami je plné Slovensko. 
Naši predkovia tvr-
do pracovali, aby sa 
mali lepšie. Tieto fi-
gúrky pochopili, že 
sa môžu mať dobre 
aj bez práce. Ak sa to 
nezmení, lepšie ne-
bude.

Prázdne reči a hlavy

» Ján Košturiak
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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7. júla 1919    
zanikla Slovenská republika rád.

8. júla 1497    
Vasco da Gama vyplával na prvú priamu 
európsku výpravu do Indie.

Výročia a udalosti
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OSTRAVA 
ŠTETÍN

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 500 091
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/Dolný Kubín/ - Výstavu Oravské impulzy sprí-
stupnili 1. júla 2020 v Oravskom kultúrnom stre-
disku v Dolnom Kubíne. Je prezentáciou aktuálnej 
tvorby členov Výtvarného klubu pri  kultúrnom 
stredisku a umeleckej škole Ivana Ballu. Inšpi-
ráciou pre túto rôznorodú skupinu amatérskych 
umelcov sa stala Orava od jej folklórneho dedič-
stva predkov až po súčasnú krajinu. S kresbami, 
grafikami a maľbami Anny Šimákovej, Evy Kontú-
rovej, Nasti Jányovej, Evy Soukupovej, Janky Keve-
šovej, Márie Kolčákovej, Daniely Pápežovej a Mar-
ty Kostrošovej sa budú môcť návštevníci zoznámiť 
do 21. augusta 2020. V spolupráci s Výtvarným 
klubom v Dolnom Kubíne ju pripravilo Oravské 
kultúrne stredisko.

/oks, ih, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Tvrdošín – Ná-
mestovo/ - Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti stúpla v máji v Žilinskom samosprávnom 
kraji medzimesačne o 0,55 % na úroveň 6,04 %. 
Počet nezamestnaných sa zvýšil o 1 690, úrady 
práce v kraji ich evidovali na konci mesiaca 23 
184. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Najvyššia miera nezamestnanosti 
bola v máji v okrese Dolný Kubín, kde dosiahla 
úroveň 7,41 %. Nasledovali okresy Bytča (7,18 %), 
Ružomberok (7,11 %), Liptovský Mikuláš (6,97 %), 
Turčianske Teplice (6,80 %), Kysucké Nové Mesto 
(6,34 %), Čadca (6,34 %), Tvrdošín (6,20 %), Ná-
mestovo (5,94 %) a Žilina (5,11 %). Najnižšia miera 
nezamestnanosti bola v okrese Martin (4,83 %).

/im, mj, sú, or/

/Námestovo/ -  Do čistenia sa Oravskej priehrady 
sa zapojilo 16 dobrovoľníkov, ktorí v časti Osada 
vyzbierali 32 plných vriec smetí za približne 3 ho-
diny. Akciu zorganizovalo Žilinské dobrovoľnícke 
centrum pôsobiace pod V.I.A.C. – Inštitút pre pod-
poru a rozvoj mládeže. O rozvoz dobrovoľníkov sa 
postarali poľovníci z Poľovnej spoločnosti Osada 
a výborné občerstvenie pripravil catering Dobre 
chutne. Informovala o tom Jana Števaňáková, ko-
ordinátorka  dobrovoľníckeho centra.

/jš, or/

/Dolný Kubín - Orava/ - Deti v dennom letnom 
tvorivom tábore Oravského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne zažijú aj to, že pondelok bude 
hudobný, utorok divadelný utorok, v stredu pôjdu 
na lúku spoznávať liečivé rastliny, vo štvrtok mla-
dí maliari a remeselný piatok zvýrazní šikovnosť 
mladých táborníkov. Tvorivé aktivity vedú lektori. 

/oks, or/

/Námestovo – Dolný Kubín/ - Veterinárni in-
špektori našli v Námestove poľskú hydinu so sal-
monelou a po dátume spotreby. Informovala o 
tom Štátna veterinárna a potravinová správa  SR. 
V rámci cielenej kontroly potravín odobrala RVPS 
Dolný Kubín v predajni mäsa vzorku chladených 
kuracích pŕs z Poľska. Mikrobiologickým vyšetre-
ním vzorky sa zistila prítomnosť Salmonelly ente-
rica serovar Enteritidis.

/im, mj, mr, or/ 

/Oravský Podzámok/ - Požiar výrobnej haly v 
Oravskom Podzámku sa hasičom podarilo zlikvi-
dovať za 12 hodín v deň vzniku 19. 5. 2020. Dobro-
voľní hasiči z obce monitorovali požiarisko až do 
druhého dňa. Informovala o tom Zuzana Farka-
sová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.  
Oheň zachvátil budovu s pílou, rozšíril sa na celú 
výrobnú halu a spôsobil škodu za približne jeden 
milión eur.

/hazz, zf, or/
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/Oravské Veselé/ - Po prívalovom daždi vyhlá-
sili v Oravskom Veselom mimoriadnu situáciu. 
Krátka popoludňajšia búrka poškodila vyše 25 
domov s pivnicami. Pri záchranných prácach a a 
rýchlom riešení následkov povodne pomohli naj-
mä dobrovoľní hasiči domáci i z okolitých obcí. 
V Žilinskom kraji 29 profesionálnych a 92 dobro-
voľných hasičov za dva dni podobne zasahovalo 
37 krát.

/im, žk, or/

/Kraľovany/ – Pri dopravnej nehode náklad-
ného auta v Kraľovanoch zasahovali hasiči z 
Dolného Kubína. Nedošlo k zraneniu osôb, ale z 
palivovej nádrže vozidla vytieklo 200 litrov nafty 
a hasiči ho zabezpečili proti vzniku požiaru. Časť 
uniknutých pohonných hmôt odstránili pomo-
cou sorbentu. Na miesto boli privolaní aj pracov-
níci Slovenskej správy ciest a bola informovaná 
Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vozi-
dlo odtiahla odťahová služba.

/im, kr hzz, mk, or/

/Dolný Kubín/ - Cyklus tvorivých dielní cínova-
nia šperkov pripravilo Oravské kultúrne stredis-
ko v Dolnom Kubíne na 11., 18. a 25. júla 2020 pod 
vedením lektorky Adriany Bellovej. Účastníci v 
rúškach si budú môcť vyrobiť prsteň, náramok 
i medailón. Tvorivé stretnutia sa uskutočnia v  
stredisku a záujemcovia sa môžu nahlásiť e-mai-
lom na osvetadk@osvetadk.sk do 3. júla 2020.

/im, oks, ih, or/

/Orava/ - Folklórne festivaly z domu budú pre-
zentované každý víkend ako hodinový zostrih 
toho najlepšieho a prezentované na youtube 
kanáli a facebooku Oravského kultúrneho stre-
diska, niektorých oravských obcí a vo vysielaní 
káblovej televízie 3o media a Infoštúdia mesta 
Dolný Kubín. Virtuálne Oravské kultúrne leto 4. 
a 5. júla ponúkne zostrih Folklórnych slávností 
pod Ostrým vrchom z Dlhej nad Oravou, 11. a 12. 
júla záznam Folklórnych slávností dolnej Oravy 
a tradičného jarmoku z Veličnej, 18. a 19. júla je 
pripravený zostrih  festivalu valaskej kultúry Ba-
čovské dni v Malatinej a posledný júlový víkend  
priblíži Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou 
horou. Prvé dva augustové víkendy budú vyhra-
dené zostrihu z medzinárodného folklórneho 
festivalu Podroháčskych folklórnych slávností v 
Zuberci a okolitých obciach. Folklórne leto bude 
virtuálne pokračovať 15. a 16. augusta Pltníckym 
dňom v Nižnej a vyvrcholí 22. a 23. augusta zo-
strihom z Párnického švábkobrania.

/oks, mž, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Spoločný projekt zu-
bárov a Žilinského samosprávneho kraja má 
pomôcť ľuďom zasiahnutým pandémiou a po-
skytnúť im vo vážnej životnej situácii bezplatne 
komplexné zubné ošetrenie. Informovala o tom 
hovorkyňa kraja Martina Remencová. Kraj oslo-
vil zubných lekárov v Žilinskom kraji a zatiaľ 
sa podarilo zapojiť dve zubné ambulancie z re-
giónov Kysúc a Oravy. Doručené žiadosti budú 
vyhodnocovať a postupne vyberú tých, ktorých 
zubári ošetria. Záujemcovia môžu o ošetrenie 
požiadať prostredníctvom mailovej adresy silvia.
pekarcikova@zilinskazupa.sk alebo poštou na 
adresu Úradu ŽSK, Komenského 48, 01109 Žilina. 
Za ošetrenie nebudú musieť pacienti platiť žiadne 
poplatky, ambulancie im ho poskytnú na vlastné 
náklady a zároveň to bude mimo účtovania do 
zdravotnej poisťovne.

/im, mj, mr, or/ 
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

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%
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Hviezdoslavova 45,
NÁMESTOVO
0949 859 780 

Trojičné nám. 121,
TVRDOŠÍN
0949 859 780 
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relax, služby, bývanieoravsko 15

te neopakovat
r ovolenku 
v Tatrách

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 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

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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