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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Trstená/ – Jedno z najmodernejších gynekolo-
gicko-pôrodnícke oddelení na Slovensku otvorili v 
Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej. 
Projekt za takmer päť miliónov eur realizovali pod-
ľa najnovších trendov. Podľa riaditeľa nemocnice 
Mariana Tholta vybudovali nádherné oddelenie, 
ktoré tomuto regiónu s vysokou pôrodnosťou môžu 
závidieť aj ďaleko za hranicami Slovenska. Každá 
rodička bude mať samostatnú pôrodnú izbu, kde 
môže tráviť čas aj s rodinným príslušníkom a bude 
mať pocit, akoby ani nebola v nemocnici. Odde-
lenie má najmodernejšie prístrojové vybavenie, 
klimatizované pôrodné izby a v ich blízkosti ope-
račnú sálu na prípadný pôrod cisárskym rezom. 
Prestavbu začali v roku 2018, dve časti financoval 
ŽSK, jednu fondy Európskej únie, prispeli aj minis-
terstvo zdravotníctva a nemocnica.

/im, hnsp, žsk, or/

/Orava – Oravský Podzámok - Námestovo/ - 
RNDr. Dušan Karaska z Oravského Podzámku sa 
stal novým riaditeľom Štátnej ochrany prírody /
ŠOP/ SR so sídlom v Banskej Bystrici. Doteraz  pô-
sobil ako riaditeľ Správy Chránenej krajinnej ob-
lasti Horná Orava v Námestove. Má skúsenosti s 
manažovaním ochranárskych projektov, prácou v 
štátnej správe a činnosťou mimovládnych organi-
zácií. Nového šéfa ochranárov vybral envirorezort 
až v treťom kole. Na verejnom vypočutí kandidá-
tov na riaditeľa Dušan Karaska povedal, že súčas-
ný systém fungovania ŠOP SR je neudržateľný. 
S nevyhnutnými zmenami chce začať okamžite. 
Plánuje napríklad osamostatniť správy národných 
parkov a chránených oblastí spod Štátnej ochrany 
prírody SR tak, aby mali vlastnú právnu subjekti-
vitu. Minister J. Budaj povedal, že nový riaditeľ má 
pred sebou veľa úloh, predovšetkým v oblasti na-
stavenia systému riadenia národných parkov a za-
bezpečenia potrebnej ochrany najcennejších úze-
mí. Mnohí ľudia na Orave poznajú pána Karasku a 
úprimne sa tešia, že v takej dôležitej funkcii bude 
pracovať naslovovzatý odborník. V našich novi-
nách sme často uverejňovali výsledky úspešných 
ochranárskych projektov pod jeho vedením. Gra-
tulujeme a želáme veľa úspechov! Oravsko

/mžp, or/

/Bobrov/ - Do národnej súťaže „Do školy na bicyk-
li“ sa zapojila aj ZŠ s MŠ v Bobrove a podľa množ-
stva aktívnych cykloškolákov môže vyhrať zaují-
mavé ceny. Dva týždne až do 1. októbra 2020 deti 
bicyklovali a spoločne prispeli k zdravému štýlu 
života i ochrane životného prostredia. Bobrovská 
škola ponúkla svojim žiakom aj bonus: Za 5 jázd na 
bicykli do školy získa žiak žolíka, vďaka ktorému 
môže odmietnuť zlú známku v prvom polroku... 
Po vyhodnotení súťaže radi v Oravsku uverejníme 
úspech akcie i počet cyklistov so žolíkom.

/ocu, or/   
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 
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V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red
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»Predám Škoda 120, rv. 86, 
TK do 2022, EK do 2021, TS, 
tel: 0950 572 042.
»Predám Zetor 4011 aj s 
komplet príslušenstvom 
3300 €. Dohoda možná. 
0908914590

»Predám nové, kvalitné, 
plastové, strešné okná s 
trojsklom za dobrú cenu. 
0907855582

»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

»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

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

/Námestovo/ – V obmedzenom režime funguje 
Mestský úrad v Námestove  a vybavuje len nevy-
hnutné úkony. Opatrenie bolo prijaté kvôli zame-
dzeniu šírenia nového koronavírusu. Prevádzka 
mestského úradu bude vybavovať len napríklad 
úmrtie občana a narodenie dieťaťa. Na platenie 
poplatkov môžu obyvatelia využiť bezhotovostné 
platby cez internetbanking. Všetko ostatné môžu 
vybaviť telefonicky na čísle 043 5504701, alebo 
elektronicky na adrese sekretariat@namestovo.
sk. Mesto na oficiálnej webovej stránke informuje, 
že úrad bude pre občanov otvorený prostredníc-
tvom miestnosti prvého kontaktu len od 8.00 h do 
11.00 h. každý pracovný deň až do odvolania.

/im, msú, or/

/Tvrdošín/ - V Art galérii Schürger v Tvrdošíne 
otvorili výstavu akademického maliara Ferdi-
nanda Hložníka, ktorá už pripomína jeho budúco-
ročné nedožité 100. výročie narodenia.  Ferdinand 
Hložník chodieval tvoriť s bratom Vincentom aj 
na Oravu, stretávali sa  s  maliarkou Máriou Med-
veckou, jej manželom Ctiborom Belanom, jazyko-
vedcom a spisovateľom Antonom Habovštiakom z 
Krivej a historikom Ľudovítom Janotom, rodákom 
z Medzibrodia. A tak kurátor výstavy Ľudovít Pet-
ránsky pri predstavovaní obrazov citlivo a úprim-
ne prepojil jeho tvorbu aj s Oravou. Ferdinand 
Hložník (1921–2006) sa s veľkým prínosom veno-
val najmä maľbe, ale aj ilustrácii, kresbe a grafike. 
Vernisáž hudobne obohatili Klaudia Dyttertová a 
Júlia Habovštiaková. Výstavu si možno pozrieť do 
10. novembra 2020.

/ga, og, or/

/Krušetnica/ - Tí, ktorí radi chodia do obce na 
kvalitnú lyžovačku, alebo na originálnu kávu do 
múzea kávy, si budú môcť v Krušetnici spestriť po-
byt aj výstupom na rozhľadňu na kopci Grapa. Troj-
poschodová 13,5 metra vysoká rozhľadňa poskytu-
je výhľad na okolité obce a pri dobrej viditeľnosti 
aj na Roháče. Na podnet urbárskeho spoločenstva 
samospráva obce využila eurofondy a prostredníc-
tvom cezhraničnej spolupráce a projektu Spoločne 
lesnými cestami i necestami sa podarilo získať 
päťdesiattisíc eur. Na vrchole kopca sú lavičky na 
oddych po výstupe náučným chodníkom, ktorý 
informuje o živote Krušetničanov v minulosti, o 
miestnej faune, flóre, sústave Natura 2000 v okolí 
a o ochrane prírody.

/ocu, or/

/Orava – Tvrdošín - Námestovo/ - Na jednej z 
webových stránok oravských obcí je napísané: 
„Našou hlavnou vakcínou je disciplína a zodpo-
vednosť. Odstup – rúška – ruky. Nedovoľme, aby 
naplno prepukla druhá vlna!“ Väčšinu prípadov 
nákazy novým koronavírusom v okresoch Ná-
mestovo a Tvrdošín zaznamenali hygienici v ne-
deľu 27. 9. 2020 v dvoch strojárskych výrobných 
podnikoch, ktoré aktuálne fungujú podľa vypra-
covaných krízových plánov. Pozitívne osoby sú v 
domácej izolácii, rovnako ich úzke kontakty, ktoré 
budú v najbližších dňoch testovať. V nedeľu bolo 
v celoslovenskom hodnotení najviac pozitívnych 
testov v okrese Námestovo /70/. RÚVZ vydal do 
odvolania rovnaké opatrenia pre celý región Ora-
vy v snahe predísť šíreniu vírusu. Od začiatku ok-
tóbra 2020 platia celoslovenské opatrenia vydané 
Ústredným krízovým štábom.

/rúvz, ocu, or/
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERYInformácia prišla z Českej republiky, ale 

signály začínajú naznačovať, že ide o 
všeobecný nadnárodný trend.

V Česku od začiatku leta stúpa počet 
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli ras-
tu cien ľudia skúšajú financovať nákup hy-
potékami, banky však pokryjú maximálne 
70 percent ceny a nie každú chatu navyše 
prijmú do zástavy.

Pandémia oživila chalupárske gény. 
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj 
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom 
porovnaní je po chatách a chalupách výraz-
ne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vy-
hľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo 
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa 
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovole-
niek na domácom území, ale je aj množstvo 
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií 
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie 
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný 
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí. 
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípa-
dov ponúkajú v dobrom stave a možno ich 
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať 
využívať. Ich mediánová cena však za pár 
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých 
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa 
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako 
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidé-
mii správajú. Na druhej strane, pomalý a dl-
horočný trend inklinácie k zdravému životu 
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval 
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorob-
nosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu 
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľah-
lé usadlosti, kde prakticky človek nemusí 
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak 
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepo-
trebujú k životu večerné párty, diskotéky 
a neustále prechádzky v nákupných cen-
trách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako 
- tak prijateľné.

Ceny odľahlejších 
nehnuteľností stúpajú

» red
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41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Hubert de Luxe   5.10-11.10 3,79 € SK 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Banány    5.10-11.10 0,75 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Nutella    5.10-11.10 3,99 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kuracie prsé rezne  5.10-11.10 9,99 € * 1

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kelt 1,5L    5.10-11.10 0,95 € SK 10
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gouda syr    5.10-11.10 1,19 € * 13

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gel na pranie-OMO 5.10-11.10 9,99 € * 1

Nutella  

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

075

-41%
kg

1.29

Banány

CHLADENÉ

• var�ý typ B – pr�lohové 179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)

• bez kost�, v celku
499

-16%
cena za 1 kg

5.99

CHLADENÉ

319

-40%
cena za 1 kg

5.39
Kuracie prsné rezne

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

013

-31%

(100 g = 0,33)

40 g

0.19

  
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

• jemne sýtená/sýtená

 

-31%
40 g40 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 5. 10. 
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379

-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

Hubert de Luxe
• doux/rosé

Gél  
na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke  

aj Prášok  
na pranie  
7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10/ 
1 l = 2,00)

5 l

-40%
cena za 1 kg

Camembert   
• 4 kusy 299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

299

12 x 100 g

(1 kg = 2,49)

1 200 g

CHLADENÉ

539

-29%

(1 l = 7,70)

0,7 l

7.69*

Kelt 10°   
• svetlé výčapné pivo

095

-31%

(1 l = 0,63)

1,5 l

1.39

Gouda
• st�úhaná119

-25%

(100 g = 0,60)

200 g

1.59

zrejúca 

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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V súvislosti so začiatkom školského 
roka a s aktuálnou pandemickou 
situáciou najmä rodičov zaujíma, 
ako majú postupovať pri prípad-
ných žiadostiach o dávky ošetrov-
né (OČR), či môžu zostať s dieťaťom 
doma a čerpať dávku OČR z vlastné-
ho rozhodnutia (bez potvrdenia le-
kára), ak majú obavy, že sa ich dieťa 
v škôlke alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže 
od septembra svojvoľne nechať dieťa 
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko 
by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, 
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 
9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie 
ministra školstva. Nárok na pandemic-
ké OČR preto majú iba tie oprávnené 
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 ro-
kov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých trieda bola uzatvorená riadi-
teľom školy v súlade s pripravovaným 
rozhodnutím ministra školstva. Ak 
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré 
dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktoré-
mu sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav 
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil po-
trebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 má 
nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 

nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, 
ktoré navštevujú materskú školu. Pod-
ľa novely zákona o sociálnom poistení 
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa, 
ktoré navštevuje materskú školu, nárok 
na pandemické ošetrovné už iba v prí-
pade, ak materskú školu uzatvorili na 
základe rozhodnutia príslušného orgá-
nu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko 
platila po 1. septembri 2020, už nie je 
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa 
rodič rozhodne nedať dieťa do mater-
skej školy pre obavy z koronavírusu. 
Nárok na pandemickú OČR však budú 
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú 
škôlky/školy alebo ich konkrétne trie-
dy uzatvorené na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu.

Vyplýva to z novely zákona o soci-
álnom poistení, ktorý bol 23. septembra 
2020 publikovaný v Zbierke zákonov 
SR po jeho podpise prezidentkou Slo-
venskej republiky.

Novela prináša aj zmenu v doteraj-
šom systéme overovania podmienok 
nároku na pandemické ošetrovné. Prí-
slušný okresný úrad bude po novom 
poskytovať Sociálnej poisťovni infor-
mácie len o tých deťoch, ktoré sa ne-
zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom 
procese. Doteraz to bolo naopak – úra-
dy nahlasovali zoznamy detí, ktoré do 
školy/škôlky chodili.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

+420 603 450 207
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
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Viac info 
��������������������

0800 500 091



ORzel20-40 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 40 / 2. október 2020 / 24. ročNÍk



ORzel20-40 strana- 2

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
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Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
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V prípade, ak máte podozrenie na vý-
skyt ochorenia COVID-19 ( koronaví-
rusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako 
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha-
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdra-
viotníctva odporúča nasledujúci po-
stup.

V prvom rade výlučne telefonicky 
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká-
ra alebo operačné stredisko a infor-
mujte ich o svojom zdravotnom stave. 
Nechoďte priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice 
z dôvodu možného šírenia nákazy, 
následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

Každý, kto má príznaky alebo po-
dozrenie na ochorenie, môže požiadať 
o vyšetrenie formou elektronického 
formuláru. 

Ak prichádzate na Slovensko a 
niekedy počas posledných 14-dní pred 
príchodom ste navštívili krajínu ne-
nachádzajúcu sa na zozname menej 
rizikových krajín, musíte sa  okamžite 
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť 
svoj návrat na Slovensko Regionálne-
mu úradu verejného zdravotníctva a 
najskôr v piaty deň od príchodu ab-
solvovať test na ochorenie COVID19. 
Povinné testy na ochorenie COVID-19, 
t.j. testy po návrate z rizikových krajín, 
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o 
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné 
laboratóriá.

Objednanie na opakované testy (re-
testy) na COVID-19 je potrebné dohod-
núť s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva.

Mobilné odbery pre imobilných 
pacientov budú vykonané v domácom 
prostredí pacienta. Je potrebné o ne po-
žiadať. 

Pred vyšetrením na COVID-19 (vý-
ter z hrdla a nosa) je potrebné dodr-
žať tieto zásady - príďte nalačno a bez 
predchádzajúceho použitia kloktadiel, 
zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, 
pred výterom nefajčite. Pred výterom 
si úplne vyprázdnite nos a vykašlite 
sa. V prípade smädu je povolené pitie 
nechladenej čistej vody. Na odberové 
miesto je potrebné prísť osobným vo-
zidlom. Test na COVID-19 a následná 
karanténa je povinná pre všetkých pa-
sažierov vo vozidle.

V súčasnosti sú zriadené a fungujú 
odberové miesta vo všetkých krajských 
mestách.

Ako postupovať v prípade ochorenia 

» Zdroj: MZ SR

/Bobrov – Dolný Kubín/ - Mladší i starší žiaci 
vzpierači súťažili v Bobrove. Po prvom kole ligy 
sú mladší žiaci z Bobrova na 7. mieste a dolnoku-
bínski vzpierači na 11. mieste. Starší žiaci z kubín-
skeho H.I.T.S klubu obsadili 8. miesto a chlapci z 
Olympie Bobrov skončili na 12. mieste. Druhé kolo 
mladších žiakov sa koná 3. októbra v D. Kubíne  a 
17. októbra budú starší žiaci súťažiť v K.  N. Mes-
te. Výsledky oravských vzpieračov: starší žiaci: 
H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín – Filip Pagáčik 190 
b, Alex Šablatúra 154, Jakub Pánik 141, Ľubomír 
Bajčí 78. TJ Olympia Bobrov – Dominik Dedinský 
176 b, Adam Zahradník 113, Tomáš Cader 97. mlad-
ší žiaci:  H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín – Lukáš 
Valko 244 b, Dávid Chovanec 212, Karmen Kútna 
202, Peter Badáň 178. TJ Olympia Bobrov – Boris 
Ganobjak 272 b, Tomáš Cader 266, Peter Hrkeľ 243, 
Ondrej Briš 237.

/dk, pj, ob, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Námestovo – 
Tvrdošín/ - Priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti klesla v auguste v Žilinskom samo-
správnom kraji medzimesačne o 0,12 % na úroveň 
6,41 %. Počet nezamestnaných sa znížil o 502, 
úrady práce v ŽSK ich evidovali na konci mesiaca 
24.185. Informovalo o tom Ústredie práce, sociál-
nych vecí a rodiny. Najvyššia miera nezamestna-
nosti bola v auguste v okrese Dolný Kubín, kde 
dosiahla úroveň 7,72 %. Nasledovali okresy Bytča 
(7,61 %), Turčianske Teplice (7,19 %), Čadca (7,02 
%), Ružomberok (6,92 %), Námestovo (6,80 %), 
Kysucké Nové Mesto (6,69 %), Liptovský Mikuláš 
(6,64 %), Tvrdošín (6,28 %) a Žilina (5,66 %). Naj-
nižšia miera nezamestnanosti zotrváva v okrese 
Martin (5,34 %).

/im, úpsvr, or/

/Bobrov/ - Žiaci Základnej školy v Bobrove aj za 
pomoci rodičov v septembri nazbierali 3305,2 kg 
papiera. Najusilovnejšia bola 4. A, keď priniesla 
629 kg, čo je na jedného žiaka 41,93 kg papiera. 
Druhá bola 2. A a tretia 1. A. Žiaci Materskej školy 
pri bobrovskej škole boli tiež veľmi šikovní a na-
zbierali 460 kg papiera.

/ocu, or/

/Vavrečka/ - Kvôli bezpečnosti obyvateľov vo Vav-
rečke od začiatku septembra prednostne budujú 
dôležitú časť chodníka pre chodcov pozdĺž hlavnej 
cesty. Nový chodník o dĺžke vyše 140 metrov a pre-
krytím rigola vykladajú zámkovou dlažbou, obec 
ho financuje z vlastných zdrojov v hodnote vyše 40 
tisíc eur a bude hotový koncom októbra.

/ocu, or/    

/Dolný Kubín/ - Voľbu na pozíciu hlavného kon-
trolóra vyhlásilo Mesto Dolný Kubín, keďže funkč-
né obdobie doterajšieho sa končí. Je to pracovná 
pozícia na plný pracovný úväzok. Prihlášky môžu 
záujemcovia posielať poštou v zalepenej a označe-
nej obálke Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať 
na adresu: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2, 026 01, alebo doručiť osobne do 
podateľne mestského úradu najneskôr do 28. ok-
tóbra 2020 do 12.00 hodiny. Poslanci budú hlavné-
ho kontrolóra voliť verejnou voľbou na zasadnutí 
zastupiteľstva 12. novembra 2020.

/im, mb, or/  

/Chlebnice/ - Od polovice septembra aj pre deti 
od 5 do 15 rokov v Chlebniciach otvorila hudobný 
, tanečný a výtvarný odbor  Súkromná základná 
umelecká škola Vladimíra Pánika.

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

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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6. októbra 1944   
sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho 
Československa jednotkami 1. českoslo-
venského armádneho zboru počas Kar-
patsko-Duklianskej operácie.

7. októbra 1950  si Čína pripojila Tibet.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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%

33
-0

07
3

46
-0
19

2

94
-0

01
32

 

4. októbra 1865  
začala vo Viedni premávať prvá konská 
električka.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Dolný Kubín Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

LIDL Dolný Kubín Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.



ORzel20-40 strana- 7

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyORAVsKO 7krása, zamestnanieoravsko 7

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
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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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