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S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej 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 platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom 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, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. 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 pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

75-11

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

46-0002-1

Keď zlyháva demokracia
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Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?
V súvislosti so začiatkom školského
roka a s aktuálnou pandemickou
situáciou najmä rodičov zaujíma,
ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom
doma a čerpať dávku OČR z vlastného rozhodnutia (bez potvrdenia lekára), ak majú obavy, že sa ich dieťa
v škôlke alebo škole nakazí.
V prípade detí, ktoré sú školopovinné, 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 pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom),
ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným
rozhodnutím ministra školstva. Ak
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré
dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu 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. Podľa novely zákona o sociálnom poistení
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa,
ktoré navštevuje materskú školu, nárok
na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na
základe rozhodnutia príslušného orgánu. 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 materskej školy pre obavy z koronavírusu.
Nárok na pandemickú OČR však budú
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú
škôlky/školy alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia
príslušného orgánu.
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý bol 23. septembra
2020 publikovaný v Zbierke zákonov
SR po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky.
Novela prináša aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok
nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom
poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom
procese. Doteraz to bolo naopak – úrady nahlasovali zoznamy detí, ktoré do
školy/škôlky chodili.

» Zdroj: SP

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

59-340

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

94-00132

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

46-0192

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Výročia a udalosti

sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho
Československa jednotkami 1. československého armádneho zboru počas Karpatsko-Duklianskej operácie.

7. októbra 1950

si Čína pripojila Tibet.

Výročia a udalosti
vyhlásil George Washington prvý Deň
vďakyvzdania.

O3
K 5

Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.
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3. októbra 1789

4. októbra 1865
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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15.

splátky od 98 €
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Ceny odľahlejších
nehnuteľností stúpajú
V Česku od začiatku leta stúpa počet
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli rastu cien ľudia skúšajú financovať nákup hypotékami, 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 výrazne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vyhľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovoleniek 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 prípadov 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.

5. októbra 1962

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

STROJOVÉ
POTERY

INZERCIA
» red

0905 915 036, 0907 673 926

Výročia a udalosti

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

TN20-40_strana-
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0948 300 988

61-0246

Informácia prišla z Českej republiky, ale
signály začínajú naznačovať, že ide o
všeobecný nadnárodný trend.
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OD PONDELKA 5. 10.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

CHLADENÉ

40 g

-31%
0.19

0

13

ì¨ÙÀÙÏĒ
• rôzne druhy

(100 g = 0,33)

cena za 1 kg

-40%

Nutella

5.39

600 g

-33%

Kuracie prsné rezne

5.99*

3

99

3

19

(1 kg = 6,65)
CHLADENÉ

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

145 g

-35%

cena za 1 kg

0.39*

0

25

-16%

1,5 l

-34%

(100 g = 0,17)

5.99

0.44

CÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne sýtená/sýtená

0

29

ïĊ àĊ©óú¨½Ùà
• bez kost�, v celku

4

99

(1 l = 0,19)

kg

-41%

5 kg balenie

1.29

0

75

Banány

YÿęàĊ©ė¨ØÀÏĒ

• var�ý typ B – pr�lohové

1

79
(1 kg = 0,36)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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TENTO TÝŽDEŇ9

OD PONDELKA

CHLADENÉ

DO NEDELE

úǯØ¨Ò

• rôzne druhy

5. 10. - 11. 10.

12 x 100 g
1 200 g

2

99
(1 kg = 2,49)

4 x 120 g

zrejúca
ƒƆúēę¤ÜàĊ

480 g

Camembert
• 4 kusy

Gél
na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke
aj Prášok
na pranie
7 kg za 9,99 €

(1 kg = 6,23)

200 g

-25%
1.59

100 praní

1

19

5l

9

2

99

99

Gouda

• st�úhaná

(100 g = 0,60)

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

40 %
alkoholu

Supercena
750 ml

1

99
(1 l = 2,65)

;ï©ØàĊē Àóúǯ
• rôzne druhy

-31%
1.39

0

95

Kelt 10°

(1 l = 0,63)

0,7 l

-29%
7.69*

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõóÏàïàĊÀ Ï

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

-43%
6.69*

3

79

Hubert de Luxe
• doux/rosé

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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1,5 l

Zamestnanie
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PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU
sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

�AKUJEME,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.
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Zdravie + relax
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Ako postupovať v prípade ochorenia
Objednanie na opakované testy (reV prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronaví- testy) na COVID-19 je potrebné dohodrusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako núť s Regionálnym úradom verejného
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha- zdravotníctva.
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdraMobilné odbery pre imobilných
viotníctva odporúča nasledujúci po- pacientov budú vykonané v domácom
stup.
prostredí pacienta. Je potrebné o ne požiadať.
Pred vyšetrením na COVID-19 (výV prvom rade výlučne telefonicky
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká- ter z hrdla a nosa) je potrebné dodrra alebo operačné stredisko a infor- žať tieto zásady - príďte nalačno a bez
mujte ich o svojom zdravotnom stave. predchádzajúceho použitia kloktadiel,
Nechoďte priamo do ambulancie vše- zubnej pasty alebo iných dezinfekcií,
obecného lekára alebo do nemocnice pred výterom nefajčite. Pred výterom
z dôvodu možného šírenia nákazy, si úplne vyprázdnite nos a vykašlite
následne po konzultácii s lekárom, po- sa. V prípade smädu je povolené pitie
stupujte podľa telefonických pokynov, nechladenej čistej vody. Na odberové
Každý, kto má príznaky alebo po- miesto je potrebné prísť osobným vodozrenie na ochorenie, môže požiadať zidlom. Test na COVID-19 a následná
o vyšetrenie formou elektronického karanténa je povinná pre všetkých paformuláru.
sažierov vo vozidle.
Ak prichádzate na Slovensko a
V súčasnosti sú zriadené a fungujú
niekedy počas posledných 14-dní pred odberové miesta vo všetkých krajských
príchodom ste navštívili krajínu ne- mestách.
nachádzajúcu sa na zozname menej
rizikových krajín, musíte sa okamžite
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť
svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a
najskôr v piaty deň od príchodu absolvovať 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.
» Zdroj: MZ SR

46-22

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk

8. októbra 1970

Výročia a udalosti

získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

9. októbra 2012

Výročia a udalosti

sa narodil Elo Romančík, významný slovenský herec (* 1922)
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Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10
»Predám zemiaky na zimné
uskladnenie . Pri odbere
nad 300 kg vrecko cibule
Grátis . Cena je 0,4 € / kg .
Tel.: 918 936 399
»Predám zemiaky na zimné
uskladnenie, cena 0,40€/
kg. Dovoz po dohode. 0907
418 749
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim starú zváračku
typ ks 350 aj bez káblov.
0944634153
12 DEŤOM
DEŤOM...12
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13
»Predám kvalitné ľanové
šedé nohavice za polovičnú
cenu (zlá veľkosť, nenosené) Volajte 0910 681 005

13 120 0393

KVALITNÉ 0905 915 036
VIZITKY 0907 673 926

14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Kúpim doma tkané plátno
hrubé, vrecia šatky sukne
kroje maľované truhlice
striebro obrazy a iné starožitnosti 0909117320
16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA...16
»44 ročný ženatý hľadá
vydatú na veku nezáleží.
0907328041
»Sympatický muž hľadá
usmievavú a láskavú ženu.
SMS 0944772717

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

68-22

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

TN20-40_strana-
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zamestnanie

Pracuj v Hradci Králové

13

TTT HLKPQORHQBO @W

trenčiansko

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

+420 603 450 207

-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

0905 915 036
0907 673 926

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

85-0689

OPERÁTOR VÝROBY
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Nenaučíš sa variť čítaním receptov Prehľad nových
Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a
protipandemických opatrení
sprostredkované 2D informácie (čítajú a počúvajú). Naši predkovia však
mali viac 5D informácií (5 zmyslov
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré
získavali prácou a skúsenosťou.

štátnych podnikov.
To najpodstatnejšie som však nečakal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na
rozdiel od „vzdychačov,“ využili koronakrízu ako príležitosť na inovácie a zlepDnes máme veľa ľudí, ktorí vedia šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si
prezentovať a málo tých, čo vedia veci znalosťami a technológiami, ktoré majú.
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľureceptov. Ani podnikateľ sa nenaučí dia v núdzi.
podnikať čítaním kníh o slávnych podZákladný princíp podnikania je prinikateľoch a navštevovaním prednášok dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika- inovácie je pridávanie úžitku a odstraňoním. Už vyše desať rokov to takto robíme vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni- služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú kráskatelia si prinesú svoje problémy a riešia ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené
inovácie, marketing a obchod, logistiku a pri cestách a čo nám sľubujú politici.
služby zákazníkom a pod. Namiesto skúNeviem, kde by sa
šok robia účastníci na projektoch zlep- mohli stretnúť podšenia svojich firiem, namiesto zápočtov nikatelia s podnikaukazujú realizované zmeny a ich výsled- teľskými legendami
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale tak, aby s nimi mohli
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní „variť priamo v ich
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie kuchyni.“ V Podčítaním receptov. Študovali u nás stro- n i k ate ľ ske j
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, univerzite sa
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, to dá.
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ» Ján Košturiak

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

33-0073

WWW.REGIONPRESS.SK

V obchodoch a obchodných domoch sú od bude desať štvorcových metrov na zákazní1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od- ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan- verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet
démiou nového koronavírusu.
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých
Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť prevádzok.
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v
Prevádzkový čas stravovacích zariadení
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men- bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť,
Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú
sú rúška povinné všade.
formu štúdia a odchod študentov z internátov.
Školáci a študenti druhého stupňa základDomovy sociálnych služieb a nemocnice
ných škôl a na stredných školách budú musieť by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.
aj naďalej nosiť rúška.
Nosenie rúška by malo byť samozrejmosťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia.
Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri
vstupe.
Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci,
či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.
Zastavujú sa športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.
V prípade konania podujatia musí byť splnená aj podmienka, že musí byť hygienikom nahlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním.
V obchodoch a obchodných domoch bude
» red
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť
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Prečo je
Makroekonomická prognóza
v našom meste toľko nakazených? je lepšia, ako sa očakávalo
Prišlo nám do redakcie viacero korektných mailov, v ktorých čitatelia prosili
o to, aby sme s pomocou regionálnych
úradov verejného zdravotníctva vysvetlili, prečo je v tom - ktorom meste
viac nákaz, ako v inom.
Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že
v súčasnej situácii by bolo z našej strany 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 obdivom sledovať ich prácu. REGIONPRESS
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré
aktívne zverejňujú relevantné informácie o ochrane zdravia z pohľadu autoritatívnych inštitúcií, ale nechávajú
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz
robiť treba najviac.
Príčin, prečo je v niektorých mestách nákazovosť väčšia ako v iných,
je veľa. V prvom rade je to geografická
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzitné, 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 symptomatický - všetci vieme o tom, aká dôležitá je
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolupatričnosť. Máme však na Slovensku
politické trendy a ich zástancov, ktorí
odmietajú prevenciu napríklad v podobe rúšok. Je preto logické, že tam, kde je
zastúpenie priaznivcov takýchto postojov 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, empatiu a pri istej miere osobnej pokory
aj za cenu zníženia svojho osobného
štandardu na ohľaduplnosť voči svojmu okoliu aj tým, že využijeme všetky
dostupné prostriedky bežnej prevencie
pred šírením nákazy.

» red

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 práce oproti pôvodným predpokladom.
Prejaví sa to aj na spotrebe domácností, 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 ekonomiku naopak mohli podporiť investície z
fondu pre obnovu EÚ.
Slovenská ekonomika klesne v
roku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percenta. Silný prepad ekonomiky v prvom
polroku bol výsledkom slabého domáceho aj zahraničného dopytu. Aktivita
dosiahla dno v priebehu druhého štvrťroka, keď pokles priemyselnej produkcie dosiahol historické hodnoty. Výkon
ekonomiky však môže byť lepší, než
naznačovali predchádzajúce prognózy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby
domácností a maloobchodných tržieb.
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie zahraničného dopytu, čo podporilo slo-
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venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v druhom 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 sezóna pomôže reštauráciám a sektoru
ubytovania, no kongresový turizmus
bude stále zaostávať. Dynamika investícií bude pre rastúcu neistotu o vývoji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví
aj do slabých výkonov v stavebníctve.
Po menšom prepade ekonomiky
bude aj oživenie aktivity v 2021 miernejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zotavovať sa bude spotreba domácností
aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude
ešte značne podchladená s množstvom
nevyužitých kapacít. Vo verejných financiách predpokladáme znižovanie
štrukturálneho deficitu o 0,5percenta
HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne
prispeje k stlmeniu ekonomického rastu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 percenta. Tvorbu investícií a HDP podporí
na konci horizontu prognózy dočerpávanie EÚ fondov.

» Zdroj: MF SR
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Prijmeme nových zamestnancov
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- zastavíme zrážky zo mzdy
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0948 152 149
0908 984 147

Viac info
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0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191
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- oddĺženie úverov
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52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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