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/Beňadovo/ -  Slávnostné privítanie detí narode-
ných za posledný rok v Beňadove sa uskutoční 3. 
októbra 2020 o 16.00 hodine v kultúrnom dome. 
Spoločenské posedenie s rodičmi pripravuje obec. 

/ocu, or/

/Námestovo – Tvrdošín – Dolný Kubín/ - Čle-
novia krízového štábu v Námestove i okresná hy-
gienička sú v karanténe, keďže pozitívny test na 
covid-19 zistili u prednostky okresného úradu. Zlá 
situácia je stále v okrese Tvrdošín. V trstenskej cha-
rite je 23 chorých seniorov a dvaja zamestnanci. 
Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné 
oslavy a posedenia. Krízové štáby v oboch horno-
oravských okresoch rozhodli, že na podujatiach 
v interiéri môže byť len 30 ľudí a tak sa občania 
snažia usporiadať svadby v dedinách a mestách 
dolnej Oravy. Oslovení prevádzkovatelia zariadení 
sú opatrní, lebo ak svadobčania nebudú rešpekto-
vať povinnosť mať rúška, hrozí im dvadsaťtisícová 
pokuta a obmedzené majú aj prevádzkové hodiny. 
Krízový štáb v Dolnom Kubíne v stredu rozhodol, 
že okres Dolný Kubín prijíma rovnaké opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom, aké platia v oboch 
okresoch hornej Oravy.

/no, ts, dk, or/

/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici A. Habovštia-
ka v Dolnom Kubíne sa v pondelok 28. septembra 
2020 o 16.00 hodine uskutoční prezentácia novej 
knihy Petra Hubu „V dianí plynúcich časov“.

/mf, or/ 

/Čimhová/ - Na zvýšený pohyb medveďov upo-
zorňuje občanov Čimhovej Poľovnícke združenie 
v Liesku. Na webovej stránke obecného úradu 
pripomína, že každé stretnutie s medveďom, alebo 
škody spôsobené medveďom a vlkom treba hlásiť 
členovi poľovnej stráže na tel. č. 0908/ 812 319, ale-
bo poľovnému hospodárovi na č. 0918/ 955 867.

/ocu, or/

/Vasiľov/ -  Zber obnoseného šatstva, topánok a 
hračiek sa uskutoční vo Vasiľove od 28. septem-
bra do 1. októbra 2020. Uvedené veci je potrebné 
zabaliť osobitne podľa druhu a priniesť do budovy 
kultúrneho domu.

/ocu, or/

/Dlhá nad Oravou/ - Zberný dvor v obci Dlhá nad 
Oravou už dva roky slúži k spokojnosti občanov. 
Hlavným cieľom projektu spolufinancovaného 
Európskou úniou bolo navýšenie kapacity triede-
ného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich 
v obci  o 150 ton ročne za účelom ochrany kvality 
životného prostredia, kvality života obyvateľov 
obce, zvýšenia efektívnosti hospodárenia obce 
a napĺňania legislatívnych požiadaviek v zmysle 
zákona.

/ocu, or/

/Dolný Kubín/ – Ľudových remeselníkov, miest-
nych výrobcov a pestovateľov, ktorí prišli o tržby 
kvôli zrušeniu tradičného septembrového jar-
moku, Mesto Dolný Kubín podporí. Ponúkli im do 
prenájmu za symbolický poplatok stánky na Ko-
lonádovom moste, kde budú môcť predávať svoje 
výrobky až do Vianoc. Radnica zrušila Kubínsky 
jarmok pre pandémiu koronavírusu. Cez most den-
ne prejde približne 4000 ľudí.

/im, mb, or/

V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

Čo vás táto nová situácia naučila?Od-
povedá Mgr. Mária Kulašníková z lekár-
ne INSPE v Tvrdošíne.

Začiatok pandémie charakterizovala 
panika, ale na druhej strane zabezpečila 
disciplinovanosť obyvateľov pri realizácii 
pokynov krízového štábu. Pracovali sme 
pod tlakom pacientov a v strese z problema-
tického zásobovania ochrannými pomôc-
kami. Zvýšila sa preskripcia, pacienti si ro-
bili zásoby pre prípad karantény. V druhej 
polovici marca chýbali na trhu nielen 
ochranné pomôcky, ale aj doplnky výživy 
na podporu imunity. A čo nás táto nová si-
tuácia naučila? Že zdravie človeka je veľmi 
krehké, čo si mnohí uvedomia až v takýchto 
vyhrotených situáciách.

Kto, respektíve čo vám najviac počas 
prvej vlny pandémie pomohlo?

  Na začiatok pandémie sme absolútne 
neboli pripravení. Bola to úplne nová situ-
ácia, akú sme ešte  nezažili. Nevedeli sme 
odhadnúť objednávky, všetko sa ukázalo 
ako nedostatočné. Trh rýchlo zareagoval 
niekoľkonásobným zvýšením cien ochran-
ných pomôcok. Sme mladý kolektív a teda 

najviac pomohlo, že nás nezradilo zdravie 
naše, ani našich rodinných príslušníkov. V 
čase najväčšieho útlmu sme postupne čer-
pali dovolenky.

Ako Vás vnímajú samotní pacienti? 
V našom regióne si prevažná časť pacien-

tov váži a rešpektuje naše povolanie. Často 
máme spätnú väzbu v podobe poďakovania 
a najlepším ocenením bolo konštatovanie: 
„Vy mi vždy dobre poradíte.“  

Francis  Fukuyama  svojho času na-
písal, že „Čokoľvek, čo ľudstvo pozná 
a nejako zvládne, zabudne.“ Myslíte si, 
že ľudstvo sa z pandémie  koronavíru-
su poučí? Alebo zabudne? 

História dokazuje, že  ľudstvo je nepou-
čiteľné. Verím, že jednotlivci prehodnotili a 
možno  pozmenili svoj rebríček hodnôt. 

Slovenská lekárnická komora si 
v tomto roku pripomína 30. výročie svo-
jej existencie. Jej základným poslaním 
je chrániť práva a záujmy lekárnikov 
pri výkone svojho povolania. Čo je pod-
ľa Vás v súčasnosti najväčšou výzvou 
z pohľadu lekárenstva?   

Tak, ako sa stratila tajomnosť a jedineč-
nosť nášho povolania, bude vyvíjaný tlak 
na vznik on-line lekární. Úlohou Slovenskej 
lekárnickej komory bude ustrážiť podmien-
ky ich vzniku a existencie.

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERYBývate v byte, ktorý má už niekoľko de-

siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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»Predám Škoda 120, rv. 86, 
TK do 2022, EK do 2021, TS, 
tel: 0950 572 042.
»Kúpim novú plecharinu na 
škodu 1000mb,100,105,120 
Tel 0910594060

»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Predám 3izbový byt 
na Medvedzi 75m2 
0908360712

»Prenájom rod. domu v Trs-
tenej 2 izby 360e v rátame 
energií Tč. 0903275681
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Horáky a iné 
0940086411

»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469

»Muž hľadá milú a úprim-
nú ženu na vážne zozná-
menie od 40 do 50r. Zn. Ozvi 
sa ak si tiež sama a túžiš 
po láske, nehe a objatí. T.č. 
0907425196

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
at

í o
d 

20
. 9

.

CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
at

í 1
. -

 4
. 1

0.

Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

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

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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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Prijmeme nových zamestnancov 
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, 
Zábiedovo, Štefanov, Nižná,  
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Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, 
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Štefanov, Nižná 
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V dňoch 29. – 30.9. 2020 sa v Banskej 
Bystrici, v hoteli Dixon, uskutoční kon-
ferencia so zameraním na zlepšenie 
kvality ovzdušia v našich mestách a 
obciach. 

Podujatie organizuje ministerstvo 
životného prostredia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Jedným zo zámerov 
organizátorov konferencie je predstaviť 
projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia relevantným zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj 
úloha manažérov kvality ovzdušia ako od-
bornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezento-
vaný legislatívny, strategický a koncepčný 
rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdu-
šia na Slovensku a v Českej republike, mo-
nitoring, modelovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia, metodické prístupy k vymedzo-
vaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO) a programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky 
zamerané na možnosti financovania opat-
rení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy 
a formy komunikácie a hlavne príklady re-
alizovaných projektov z vybraných sloven-
ských a českých miest.

Cieľom organizátorov konferencie, 
ministerstva životného prostredia a Slo-

venskej agentúry životného prostredia, 
je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie 
informácií, poznatkov a skúseností v ob-
lasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, 
prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiah-
nutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná 
bude súčasná a potenciálna úloha prísluš-
ných orgánov štátnej správy a samosprávy 
a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia 
ako odbornej podpory týchto orgánov. 
Prezentované budú možnosti a nástroje na 
podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k prekračovaniu prípust-
nej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané 
budú taktiež dobré príklady zrealizované v 
praxi a skúsenosti z realizovaných projek-
tových riešení.

Viac informácii nájdete na webovej 
stránke projektu https://www.populair.sk/
sk/event/101.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 

» red
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V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)
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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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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 40%
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OPTIKA V NÁMESTOVE
Hviezdoslavova 45, 0949 859 780

Viac ako 2000 druhov 

s najnižšími cenami 

OPTIKA V TVRDOŠÍNE
Trojičné nám. 121, 0949 859 780

NAJVÄČŠÍ VÝBER

RÁMOV NA ORAVE
43
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OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
Hviezdoslavovo nám. 42, 0949 859 780

Nájdete
nás

v budove
OrNext

Nájdete
nás

oproti
kostolu

www.novooptik.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

WWW.REGIONPRESS.SK
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0949 016 616 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor

» red
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