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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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Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627
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(dokončenie)
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. Odpovedá PharmDr. 
Vasil Šatník, PhD. z lekárne Ústavu far-
mácie SZU v Banskej Bystrici. 

Povolanie lekárnika patrí medzi po-
máhajúce profesie. Je toto dôvod, pre 
ktorý ste sa rozhodli študovať farmá-
ciu? 

Farmácia je  paraklinický  odbor. Zna-
mená to, že farmaceut by  nemal vstupovať 
do terapeutického procesu lekára, ktorý je 
v tomto prípade autonómny. To však ne-
znamená, že nemá právo lekárovi poradiť 
a prípadne ovplyvniť jeho rozhodovanie. 
V živote som sa stretol s lekárom, ktorý 
mi povedal, že ja nemôžem navrhovať ko-
rekciu terapie ako farmaceut. Moja otázka 
znela „tak kto potom“? 

No a potom tu máme odbor klinická 
farmácia. Je to stále  paraklinický  odbor? 
Alebo sme sa priblížili k lekárom a v tomto 
prípade sa stávame odborom klinickým? 
Ešte viac vidím prienik oboch povola-
ní pri liečbe kriticky chorých pacientov, 
kde napríklad bez vedomostí farmaceuta 
nezostavíte stabilný vak konkrétnemu 
pacientovi pre intravenózne podanie, ne-
zhodnotíte včas interakčný potenciál via-

cerých farmák a pod. 
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? 

Ľudstvo sa určite nepoučí. Pozrite sa, 
koľko vojen a genocíd sa už svetom pre-
hnalo. Máte pocit, že ľudia zmúdreli? 
Onedlho tu bude ďalšia generácia, ktorá si 
bude pamätať len, že rodičia prežili pandé-
miu. No a čo? Je to teraz a je to na nás, aby 
sme sa s týmto problémom vysporiadali. 
Tak ako sa budú musieť ďalšie generácie 
vysporiadať s inými problémami a pekne 
od začiatku a tiež úspešne.

Slovenská lekárnická komora si 
v tomto roku pripomína 30. výročie 
svojej existencie. Jej základným posla-
ním je chrániť práva a záujmy lekárni-
kov pri výkone svojho povolania. Čo je 
podľa Vás v súčasnosti najväčšou vý-
zvou z pohľadu lekárenstva?   

Najväčšou výzvou lekárenstva je zacho-
vanie nášho stavu. Snahy zmonopolizovať 
farmáciu, bagatelizovať úlohu lekárnika, 
odmietanie spolupráce farmaceuta, lik-
vidovať prípravu individuálnych liekov, 
ako jeden z hlavných pilierov modernej 
lekárne, pomenovať liek bežným tovarom, 
zbaviť lekárnika vlastníctva lekárne, ako 
jedinej oprávnenej individuality, vedú k 
vážnemu ohrozeniu nášho stavu.

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

» red
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»Predám BMV E46, 
0907872719

»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE T. 0907296305

»Kúpim byt v BB v hotovos-
ti. Seriózne. 0905443977

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361

»Kúpim doma tkané plátno 
hrubé, vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné staro-
žitnosti 0909117320
»Pracujúca dôchodkyňa 
hľadá podnájom v rodin-
nom dome. 0917150381

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, BB 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        

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   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Informácia 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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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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 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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D R A Ž B A !!!
Rodinný dom

Banská Bystrica
Najnižšie podanie: 102 000 EUR

Termín konania dražby: 
20.10.2020 o 12:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON 
Resort Congress Hotel 
& Aqualand, Švermova 
32,974 04 Banská Bystrica, 

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 3060 v meste  Banská Bystrica, 
na ul. Na Skalici. K domu prislúchajú pozemky, parcelné č. 171/1, 171/26, 
171/27 o celkovej výmere 313 m2. 

Predmet dražby je evidovaný na LV č. 269, k.ú. Sásová.

Kontakt: 02/32202724, 0911/833859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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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

BEZPLATNÁ MOBILNÁ SKARTÁCIA
OD 300 KG

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
• Mobilný výkup papiera od 300 kg 
• sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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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

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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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*

(1 pranie = 0,10/

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 

9

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

9TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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pre vozidlá ŠKODA
staršie ako 5 rokov 
platí pri nákupe originálnych
dielcov za min. 150 €
výška zľavy na budúci nákup je 30 €
získanú zľavu môžete využiť do 31. 12. 2020

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

AUTO PARK BREZNO, s.r.o., Cesta osloboditel'ov 2419/21, 977 01 Brezno, tel.: 048 / 612 30 30, 0903 903 703, www.autoparkbr.sk 

Nevahájte a navštívte autorizovaný servis ŠKODA, kde vám naši profesionáli ochotne pomôžu 
s opravou alebo údržbou vášho vozidla ŠKODA.

63
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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%

87
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ALTÁNKY

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

FÓLIE NA TERASY

0908 398 083
INZERCIA
0907 727 204

Najčítanej
šie

regionálne

noviny



BB 20-40 strana_ 12

služby Najčítanejšie regionálne noviny
12

5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti

8. októbra 1970 
získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

08
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Viac ako 2000 druhov s najnižšími cenami NAJVÄČŠÍ VÝBER RÁMOV
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OPTIKA V BANSKEJ BYSTRICI
Horná 18,  0948 887 516

Nájdete
nás vedľa
poisťovne

Union

OPTIKA V BREZNE
Rázusova 13,  0948 887 516

Nájdete
nás vedľa
pracovne

Myval

www.novooptik.sk

Otvorené aj v sobotu
9:00 - 12:00

Slovenská ekonomika by mala v 
tomto roku klesnúť o 6,7 percent, 
ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 
percenta. 

Pozitívom je aj odolnosť trhu prá-
ce oproti pôvodným predpokladom. 
Prejaví sa to aj na spotrebe domácnos-
tí, ktorá sa zníži len mierne. V druhej 
polovici roka sa ekonomická aktivita 
sčasti obnoví najmä vďaka exportne 
orientovanému priemyslu. V roku 2021 
bude oživenie pokračovať a rast HDP 
dosiahne 5,5 percenta. Rizikom vývoja 
je najmä opätovné rozšírenie nákazy a 
obmedzenie ekonomickej aktivity. V 
strednodobom horizonte by ekonomi-
ku naopak mohli podporiť investície z 
fondu pre obnovu EÚ.

Slovenská ekonomika klesne v 
roku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percen-
ta. Silný prepad ekonomiky v prvom 
polroku bol výsledkom slabého domá-
ceho aj zahraničného dopytu. Aktivita 
dosiahla dno v priebehu druhého štvrť-
roka, keď pokles priemyselnej produk-
cie dosiahol historické hodnoty. Výkon 
ekonomiky však môže byť lepší, než 
naznačovali predchádzajúce prognó-
zy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší 
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby 
domácností a maloobchodných tržieb. 
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie za-
hraničného dopytu, čo podporilo slo-

venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v dru-

hom polroku k čiastočnému oživeniu 
ekonomiky. Po veľkom prepade sa 
obnoví najmä produkcia automobilov. 
Údaje o spotrebe elektriny a o počte 
najazdených kilometrov nákladnou 
dopravou do leta zmazali straty, čo 
naznačuje zotavenie aj ďalších odvetví 
priemyslu. Rast tržieb z eKasy odráža 
vyššiu spotrebu domácností. Letná se-
zóna pomôže reštauráciám a sektoru 
ubytovania, no kongresový turizmus 
bude stále zaostávať. Dynamika in-
vestícií bude pre rastúcu neistotu o vý-
voji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví 
aj do slabých výkonov v stavebníctve.

Po menšom prepade ekonomiky 
bude aj oživenie aktivity v 2021 mier-
nejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zo-
tavovať sa bude spotreba domácností 
aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude 
ešte značne podchladená s množstvom 
nevyužitých kapacít. Vo verejných fi-
nanciách predpokladáme znižovanie 
štrukturálneho deficitu o 0,5percenta 
HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne 
prispeje k stlmeniu ekonomického ras-
tu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 per-
centa. Tvorbu investícií a HDP podporí 
na konci horizontu prognózy dočerpá-
vanie EÚ fondov.

Makroekonomická prognóza 
je lepšia, ako sa očakávalo

» Zdroj: MF SR

Prišlo nám do redakcie viacero korekt-
ných mailov, v ktorých čitatelia prosili 
o to, aby sme s pomocou regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva vy-
svetlili, prečo je v tom - ktorom meste 
viac nákaz, ako v inom.

Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že 
v súčasnej situácii by bolo z našej stra-
ny mediálne nezodpovedné zaťažovať 
pracovníkov úradov verejného zdravia 
akýmikoľvek otázkami, majú svojej 
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich 
vedeckých, technických i ľudských 
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby 
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz 
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát 
takto verejne poďakovať a ďalej s obdi-
vom sledovať ich prácu. REGIONPRESS 
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré 
aktívne zverejňujú relevantné infor-
mácie o ochrane zdravia z pohľadu au-
toritatívnych inštitúcií, ale nechávajú 
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz 
robiť treba najviac.

Príčin, prečo je v niektorých mes-
tách nákazovosť väčšia ako v iných, 
je veľa. V prvom rade je to geografická 
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzit-
né, alebo dokonca pohraničné, svoju 
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších 
fabrík v regióne, mobilita pracovnej 
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej 
starostlivosti.

Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa 
začína prejavovať ako symptomatic-
ký - všetci vieme o tom, aká dôležitá je 
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolu-
patričnosť. Máme však na Slovensku 
politické trendy a ich zástancov, ktorí 
odmietajú prevenciu napríklad v podo-
be rúšok. Je preto logické, že tam, kde je 
zastúpenie priaznivcov takýchto posto-
jov vyššie, je znížená miera prevencie, 
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.

Je zrejme načase, aby sa zverejnila 
aj takáto porovnávacia štatistika.

Nám z redakcie nezostáva nič iné, 
ako apelovať na zodpovednosť, em-
patiu a pri istej miere osobnej pokory 
aj za cenu zníženia svojho osobného 
štandardu na ohľaduplnosť voči svoj-
mu okoliu aj tým, že využijeme všetky 
dostupné prostriedky bežnej prevencie 
pred šírením nákazy.

Prečo je 
v našom meste toľko nakazených?

» red
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

+420 603 450 207

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY

INZERCIA
0907 877 862

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
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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


