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Týždenne do 36 230 domácností

0907 164 619
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de
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Nenávisť
„Svoje nenávisti odieva do subjektívnych právd - hľa, technika malých a neúprimných.“ — Henry De Montherlant.
Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes začínam moju úvahu týmto výrokom známeho francúzskeho esejistu, spisovateľa
a dramatika. Definícia nenávisti nám vysvetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou
prezentovanému, skupine alebo objektu,
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu.
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocionálnym dôsledkom vážneho konfliktu,
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej
trvalá psychická zameranosť má vplyv na
interpersonálne správanie danej osoby.
Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v poslednom čase všímajú rozmer nenávisti,
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už
sme pri tých sociálnych sieťach, budem
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich,
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na
internet majú prikázané chodiť najvulgárnejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi),

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnejšie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, neustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A
hlavne sa zamyslieť!“
Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba
nijak osobitne predstavovať, povedal toto:
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti
prechováva“. Áno, „pravda plodí nenávisť.“ To je zas citát Decima Magna Ausoniusa, rímskeho dramatika a básnika,
jedného z popredných vzdelancov štvrtého storočia. Dalo by sa to povedať aj takto
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.
Skutočne sa to nedá bez tých nenávistných slov, statusov, postojov?
Nedá sa to s rozumom? Boj s
dvomi pandémiami je oveľa
zložitejší ako s tou jednou,
čo tu máme už od jari.
S pozdravom - ROR rúško, odstup, ruky všetko dobré želá

/Dolný Kubín - Liesek/ - Do 30. októbra 2020 si
možno pozrieť výstavu diel rezbára Stanislava Ondríka z Liesku v priestoroch Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne. Známy oravský rezbár
tvorí z topoľa, lipy, javora, jaseňa, ale aj z ovocných
drevín. V jeho práci prevládajú ľudové motívy z dedinského života, tetky, bačovia, gazdovia, gorali,
drotári. Vytvoril vyše 150 plastík v nadživotnej veľkosti a stovky menších prác, ktoré sú roztrúsené
nielen po Slovensku, ale aj za hranicami.

/oks, ih, or/

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

/Trstená/ – Bezplatný školský autobus pre deti
z mestských častí Ďurdinová a Vyšný Breh začal
premávať v Trstenej a bude im k dispozícii počas
rekonštrukcie mosta na štátnej ceste I/59. Označený „Školský autobus“ odchádza o 7.10 h zo zastávky pri vstupe do Trstenej z Ústia – Ďurdinová a
počas prvého týždňa deti usmerňuje zamestnanec
mesta až pred bránu školy. Autobus môžu využiť aj
rodičia detí, alebo starší obyvatelia, ktorí si potrebujú v meste niečo vybaviť.

Západné Slovensko
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/Dolný Kubín/ – Žiaci z dolnokubínskej Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa maľbami a kresbami skrášlili päťdesiatmetrový oporný
múr v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych
služieb v Dolnom Kubíne. „Teší nás, že sme mohli
aspoň takto v ťažkých časoch spríjemniť prostredie klientom domova. Spod štetcov našich žiakov
sa zrodila pôvabná krajinka, ktorá azda prenesie
seniorov aj do rozprávok,“ povedal Michal Janiga,
riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa. Dobrovoľníci z rozvojovej agentúry kraja urobila základný náter múra. V
domove býva vyše sto dôchodcov a mnohí sa radi
prechádzajú v záhrade. Zariadenie uspelo s projektom Vymaľuj domov sociálnych služieb – Čarovný
múr v Nadácii Tesco a dostalo 1 300 eur na finálne
namaľovanie múra.
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?

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

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
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farmári / služby
Zbierka
školských pomôcok vyvrcholila

oravsko

Od 1. júna do 15. septembra sa na
celom Slovensku uskutočnil už 11.
ročník Zbierky školských pomôcok.
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju
organizovala regionálna Spišská
katolícka charita.
Aj napriek náročnej situácii ohľadom pandémie sa však podarilo vyzbierať veľké množstvo pomôcok.
Začiatok školského roka je pre mnohé
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný.
Aj preto sa Spišská katolícka charita
zapája do Zbierky školských pomôcok,
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská
katolícka charita. V regióne Spišskej
katolíckej charity bolo k dispozícii až
14 zberných miest, kde mohli ľudia
priniesť nové, ale aj používané školské
pomôcky.
Deti vďaka darom od dobrých ľudí
dostali množstvo potrebných školských pomôcok, od zošitov, peračníkov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravítka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy,
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy,
notesy a dokonca do rodín poputovali
aj desiatky používaných, ale aj úplne
nových školských tašiek.
Do zbierky sa zapojilo množstvo
jednotlivcov, rodín, farností, mestské
samosprávy, ale aj rôzne firmy so školskými potrebami. Novinkou bolo zber-

3

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.
Počas tohto ročníka sa v tomto
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30
105 kusov pomôcok. V rámci celého
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000
kusov potrebných školských pomôcok.
Jednotlivé pomôcky sa už distribuovali do rodín, ktoré majú rôzne finančné
problémy.
Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť
a chceli by ste darovať núdznym deťom
akékoľvek školské pomôcky, ozvite
sa nám. Všetky potrebné kontakty na
Spišskú katolícku charitu nájdete na
stránke: www.caritas.sk.
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy,
konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej
Karity na Slovensku.

» Zdroj: SKCH
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Chýbajú vám
kontrolné váhy v obchodoch?

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim

0902656408

zetor

15.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DO-

HODA 0908205521

07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám forsne a dosky
asi 2 kubíky staršie lacno
t.č. 0907194171

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim králičie
0905350531

Najčítanejšie regionálne noviny

kože

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

13 RôZNE / predaj
»PREDÁM KRMELEC NA
OKRÚHLE BALÍKY 120X120,
DK, t.č: 0909132271
»Predám elektrickú kosačku a vysávač lístia tiež starožitný funkčný písací stroj.
0907859909

Teraz už by malo byť jasno v tom, v
ktorých obchodoch by ich zákazníci
mali mať k dispozícii a v ktorých to
zákon nevyžaduje.
Slovenská obchodná inšpekcia vysdala usmernenie, v ktorom sa
okrem iného hovorí - Podľa zákona o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR o priestupkoch v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci
povinný predávať výrobky v správnej
hmotnosti, miere alebo v správnom
množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.
V ktorých prípadoch je predávajúci povinný mať na predajni kontrolné váhy,
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontrolovať si hmotnosť výrobku?
Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
ustanovuje doplnenie zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na
predávajúceho, ktorý predáva výlučne
výrobky predávané na množstvo.“.
Z uvedeného odseku vyplýva, že

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky
na množstvo (hmotnosť), musia mať v
predajni určené meradlo, tzv. kontrolné váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť
výrobku.
Predávajúci, ktorí predávajú výrobky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie
sú označené ich množstvom (hmotnosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť
mať v predajni k dispozícii kontrolné
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.
V aplikačnej praxi to znamená, že tí
predávajúci, ktorí predávajú iba výrobky predávané na kusy a tieto výrobky
nie sú označené ich množstvom (hmotnosťou), nemusia disponovať platne
overeným určeným meradlom – váhami na prekontrolovanie hmotnosti
– podľa zákona o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpiosv.

/Trstená/ - Kvôli zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vrátane bezpečného
pohybu chodcov mesto Trstená obnovilo verejné
osvetlenie popri štátnej ceste druhej triedy v mestskej časti Prístav. Dlhé roky nefunkčné osvetlenie
si vyžiadalo výmenu starého káblového rozvodu,
kompletnú výmenu stožiarov a nové led svietidlá.
Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

/im, msú, or/

/Dolný Kubín/ – Cenu mesta Dolný Kubín si prevzali dlhoročná riaditeľka Oravskej galérie Eva
Ľuptáková za veľmi kvalitný podiel na kultúrnom
rozvoji mesta, za umenovednú, publikačnú, výstavnú, organizačnú a metodickú činnosť v odbore dejín výtvarného umenia a rozvoja galerijnej
práce a riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka
Peter Huba za vedecko-výskumnú, publikačnú,
výstavnú, organizačnú a vydavateľskú činnosť
v odbore história. „Je dobré keď mesto vie, že má
svoju galériu, že má svoju knižnicu, že má svoje
múzeum... Pretože, my všetko čo robíme, robíme
pre ľudí. Naše výstavné siene by bez návštevníka
neznamenali nič a naša robota by bola márna.
Takže je to veľké ocenenie a je za robotu, ktorú sme
naozaj v najlepšej viere odovzdávali,“ povedala
Eva Ľuptáková.

/im, mb, or/

» Zdroj: SOI

/Námestovo/ - Po mestskej knižnici opravili v Námestove aj kinosálu. Vymenili sedačky, ktoré už
nespĺňali bezpečnostné kritériá, rekonštruovali
podlahovú krytinu a natreli steny. Celková suma
opráv je približne 140 tisíc eur a poskytli ju Audiovizuálny fond a mesto Námestovo.

/im, msú, or/

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré mince, papierové peniaze, 0903548208

16 ZOZNAMKA
»Slobodný 50/175 si hľadá slobodnú slečnu.
0902247093
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Žobrajúci inžinieri
Stretávame na uliciach žobrákov.
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné
veci. Poznám však aj iných žobrákov.
Sú to technici, inžinieri, vynálezcovia a inovátori. Sú pracovití a veľmi
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a
po večeroch a cez víkendy menia svoje
nápady na prototypy rôznych riešení.
Fungujú podobne ako kedysi umelci za
socíku. Museli mesiace pracovať na kosákoch, kladivách a hviezdach, aby si
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V
iných krajinách takýmto ľuďom vytvárajú podmienky na prácu. Sám si spomínam, ako sme mohli v našom inštitúte Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne
vymýšľať nové veci. Štát platil úradníkov, ktorí nám pripravovali projekty na
získanie financií, prístrojov a expertíz.
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať.
Píšu listy poslancom a ministrom. Nedostávajú odpovede. Niekedy ich politici navštívia a prisľúbia podporu. A už sa
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otestovať, vypočítať, certifikovať, patentovať alebo odkonzultovať.
Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chýbajú im však zdroje na ich dokončenie a
presadenie vo svete. Bojujú s časom a

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti,
ktorí majú lepšie podmienky - z USA,
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niektorí rezignujú, iní predajú svoje nápady
do zahraničia alebo po nich zostanú
nedokončené pomníky. Z východu im
konkurujú lacní Číňania, na západ ich
silnejší hráči nepustia. A slovenskí politici nakupujú radšej zo zahraničia, ako
od vlastných. Občas sa k nim dostanú
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a
požadovali za to projekty a tabuľky.
Oni to nedajú a musia žobrať ďalej.
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, míňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov
a treťotriedni profesori na univerzitách,
ktorí vedia dobre písať grantové projekty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svojich garážach, dielňach a laboratóriách.
Osamelí a opustení
vlastnými deťmi,
ktoré pochopili, že
v zahraničí nemusia
žobrať a môžu realizovať svoje
sny.

» Ján Košturiak

OR20-41 strana-

5

spravodajstvo / služby, krása

6

Najčítanejšie regionálne noviny

/Trstená/ - Pri hraničnom priechode Trstená –
Chyžné príslušníci finančnej správy zo stanice colného úradu v Trstenej počas kontroly našli muža
bez dokladov totožnosti. Anglicky im povedal, že
má 29 rokov a pochádza zo Sudánu. Bol vyčerpaný,
triasol sa od zimy, a bolela ho ruka. Príslušníci udalosť nahlásili operačnému stredisku Policajného
zboru v Žiline. Kým hliadka prišla na miesto, mužovi poskytli oblečenie a občerstvenie. Informovala o
tom hovorkyňa CÚ Žilina Božena Chríbiková.

/im, cú, bch, pz, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Trstená – Orava/
- Celkovo 11 pľúcnych ventilátorov na liečbu pacientov s pľúcnymi ťažkosťami za takmer 380 000
eur získali od ministerstva zdravotníctva štyri nemocnice v Žilinskom kraji. Na Orave dostali nemocnica v Dolnom Kubíne tri ventilátory a nemocnica
v Trstenej dva. Pľúcne ventilátory sú rozhodujúce
pri záchrane pacientov, ktorým zlyhávajú pľúca a
nemocniciam budú slúžiť nielen v čase pandémie,
ale počas celého roka.

/im, mj, mr, or/

/Ružomberok - Orava/ – V novom covidovom pavilóne bude môcť Ústredná vojenská nemocnica v
Ružomberku hospitalizovať pacientov nakazených
novým koronavírusom. Pavilón vznikol prestavbou budovy bývalej polikliniky. Jeho kapacita je 42
lôžok, z toho 13 s možnosťou napojenia pacientov
na umelú pľúcnu ventiláciu.

/im, úvn, or/

/im, mb, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - V prvom polroku 2020
v Žilinskom samosprávnom kraji klesol počet
návštevníkov a prenocovaní takmer o 40 percent.
Prispeli k tomu obmedzenia v súvislosti s novým
koronavírusom. Napriek výpadku a nepriaznivým
číslam je Žilinský kraj v rámci celého Slovenska stále najnavštevovanejším regiónom s najvyšším počtom ubytovaných ľudí. Za prvý polrok predbehol
aj Bratislavský kraj. Ľudia navštevovali obľúbené
regióny Liptov a Oravu, ale oveľa viac začali vyhľadávať menšie zariadenia na ubytovanie v menších
regiónoch napríklad na Kysuciach.

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

/im, kocr ich, or/

/Zákamenné/ - Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese Námestovo museli zákamenskí organizátori z tímu Cyklokľud znížiť počet
účastníkov pretekov na Štibeľ na 80, zrušiť cyklistiku a odštartovať len beh. V daždivom počasí
najrýchlejšie prekonal päťkilometrový ťažký terén
dorastenec Martin Buc za 28:13 minút. V kategórii žien bola najlepšia Miroslava Babinská časom
38:49. Desať najrýchlejších umiestnení: 1. Martin
Buc 28:13 min, 2. Pavol Hrubjak 28:54, 3. Michal
Strežo 30:13, 4. Dávid Matis 30:49, 5. Marek Florek
30:51, 6. Slavomír Praj 31:07, 7. Marek Voška 31:44,
8. Peter Chromčák 32:58, 9. Martin Buc st. 33:39, 10.
Štefan Piták 33:59.

CIA
ER
Z
N
I 792 859
0908

/zak, cy, ms, or/

OR20-41 strana-

6

43-0037-6

/Dolný Kubín/ – Financie vo výške 72 tisíc eur
na zbúranie časti oválu na letnom štadióne v Dolnom Kubíne schválili mestskí poslanci. Peniaze
sú určené na svahovanie a zatrávnenie v rámci
pripravovanej investičnej akcie rekonštrukcie
atletickej dráhy a sektorov atletických disciplín.
Keďže rekonštrukcia približne 2000 kusov betónových prvkov na letnom štadióne nie je možná,
vedenie mesta sa ich rozhodlo predať obyvateľom
za symbolickú sumu 0,10 eur za kus. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť u správcu športových zariadení
Štefana Belvončíka na telefónom čísle 0915 847 514
do 16. októbra 2020.

ORAVSKO

šport, služby, bývanie
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OD PONDELKA 12. 10.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
87,5/90/100 g

C H L AD E N É

Brav�ová krkovi�ka

Milka
�okoláda

• bez kosti, vcelku

cena za 1 kg

• rôzne druhy

-36%
4.99

3

19

-46%
1.29

0

69

(100 g = 0,79/
0,77/0,69)

C H L AD E N É

Supercena
15 kusov

�erstvé vajcia "M"

cena za 1 kg

Ka�ica

• s drobam

1

39

Supercena

2

(1 kus = 0,09)

29
3 kg
balenie

0

99

Mrkva

(1 kg = 0,33)

10 kg ba
balenie
alenie

0,5 l

-45%

10 kg balenie

1.09*

0

-50%

59

6.49*

(1 l = 1,18)

Budvar
B
d

• svetlý ležak

Konzumné zemiaky
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

19
(1 kg = 0,32)

Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 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.
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*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.

kultúra / služby

ORAVSKO

9
OD PONDELKA
12. OKTÓBRA

125 g

-29%

-41%

-34%

0.31*

0

40 g

250 g

1.69

2.29*

1

22

0

99

49

(100 g = 0,18)

Zvolenský jogurt

(1 kg = 5,96)

Bryndza v dyhe

• rôzne druhy

(100 g = 2,48)

Zázvorový �aj
• rôzne druhyy

Supercena

C H L AD
AD E N É

200 g

Supercena
Sendvi�

• rôzne druhy

200/210/220 g

-21%
1.89

1

• krájaný

160 g

0

Nitan/
Paprkáš

79

1

69
(100 g = 0,85)

(100 g = 0,49)

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

49

(100 g =
0,75/0,71/0,68)

35 %
alkoholu

Coca-Cola

0,5 l

-30%
12.99

8

99
(1 l = 17,98)

200 g

• Coca-Cola
Zero/Sprite/
Fanta

• v ponuke aj
Jägerester
0,35 l za 6,99 €

-52%
7.39*

1,75 l

-42%

3

49

1.19

0

69

Jacobs Velvet

(1 l = 0,39)

• nstantá káva

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 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.
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Sociálna poisťovňa zaviedla
pre pobočky „Covid semafor“
Ak si potrebujete vybaviť vašu agen- ktoré pobočky v akom režime pracujú,
du v niektorej z pobočiek sociálnej bude Sociálna poisťovňa pravidelne od
poisťovne, najskôr si overte, v kom pondelka zverejňovať a aktualizovať
režime sa práve nachádza. Je mož- na svojej webovej stránke, rovnako
né, že pre situáciu v regióne bude aj informáciu o tom, akým spôsobom
práve tá vaša pobočka dočasne za- budú pobočky podľa Covid semaforu
vretá.
poskytovať svoje služby verejnosti.
K 2. októbru 2020 pracovali v obTo však neznamená, že sa nedoč- medzenom režime pobočka Senica a
káte očakávaných služieb. Ale po po- jej vysunuté pracovisko Holíč; pobočka
riadku. Sociálna poisťovňa upozorňu- Bardejov; vysunuté pracovisko Tvrdoje, že v súvislosti so šírením pandémie šín a pobočka Trebišov.
koronavírusu a zavedením núdzového
Sociálna poisťovňa zároveň bez
stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 ohľadu na Covid semafor žiada verejpre verejnosť a pobočky po celom Slo- nosť o rešpektovanie preventívnych
vensku režim tzv. Covid semaforu. opatrení, ktoré sú spoločné pre všetky
Znamená to, že pobočky budú pre ve- pobočky:
rejnosť otvorené buď v štandardnom - dodržiavanie všeobecných hygienicalebo v obmedzenom režime podobne kých opatrení (rúška, dezinfekcia, odako počas prvej vlny pandémie. Ob- stup atď.);
čania si však v každom prípade budú - zákaz vstupu rodičov s deťmi do
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď priestorov SP;
osobne v „zelených“ pobočkách alebo - pokladnice prestanú preberať hotoelektronicky cez e-schránky, mailom, vosť, klient využije ostatné zákonné
telefonicky, prostredníctvom poštové- formy platby.
ho styku či osobne prostredníctvom
určených schránok na odovzdanie dokladov v „oranžových“ a „červených“
pobočkách.
Pobočky sa budú Covid semaforom riadiť podľa aktuálneho vývoja
epidemiologickej situácie, národného
semaforu a aktuálnej situácie na svojich pracoviskách. Informácie o tom,
» Zdroj: SP

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

OR20-41 strana-
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, bývanie, gastro

11

94-00132

oravsko
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

0948 300 988

61-0246

STROJOVÉ
POTERY
Výročia a udalosti
Slovensko sa kvaliﬁkovalo prvýkrát na
majstrovstvá sveta vo futbale 2010.

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

OR20-41 strana-
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POLITICKÁ INZERCIA / služby

13

08-0 TT37

oravsko
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09-01

14

Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obmedzenú náboženskú slobodu.

Pracuj v Hradci Králové

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

85_0692
FSAFF

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

TTT HLKPQORHQBO PH

www.konstrukter.sk

13. októbra 1781

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

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
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OPERÁTOR VÝROBY
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KŠX-Delta príjme

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:
Základná mzda:  Í Í Í)ġÍNETTO/ mes.
Miesto práce: +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*
Kontakt: 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0707 I 61- 0254∑

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

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

52-0018-21

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.
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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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