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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627

V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám rohovú sedaciu 
súpravu s kreslom. Cena 
dohodou. 0902377382

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

»Predám továrenskú hob-
lovačku. 0950697796

»Predám kinopremie-
tačku na 8 mm film t.č. 
0904418336

»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        

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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/Žilinský kraj – Dolný Kubín - Trstená/ – Prí-
pravu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 
zrýchlili v nemocniciach Žilinského samospráv-
neho kraja a teda aj v Dolnom Kubíne a v Trstenej. 
Regionálne nemocnice mali zostať biele, čisté a 
pacientov s koronavírusovým ochorením mali 
prijímať do Ružomberka a Martina. Tam sa však 
kapacity veľmi rýchlo naplnili a už neprijímajú pa-
cientov z Oravy. Nemocnice v správe ŽSK už ošetru-
jú pacientov nakazených novým koronavírusom, 
aj keď nemajú infektologické oddelenia. Informo-
vala o tom predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

/im, mj, ej, or/

/Ružomberok – Orava/ – Kvôli nárastu počtu 
nakazených pacientov novým koronavírusom v 
regiónoch Orava a Liptov Ústredná vojenská ne-
mocnica v Ružomberku zabezpečila 107 lôžok na 
viacerých svojich oddeleniach a klinikách, ako 
aj jednu operačnú sálu v chirurgickom pavilóne. 
Kapacity má už naplnené. Z Oravy sa v ružomber-
skej vojenskej nemocnici začiatkom tohto týždňa 
liečilo 21 ľudí. Nemocnica obmedzila plánované 
operačné výkony, ale špecializovaná ambulant-
ná starostlivosť nie je obmedzená a pacienti môžu 
absolvovať dohodnuté prehliadky. Informovala o 
tom hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

/im, pd, or/ 

/Dolný Kubín – Orava/ –  Vyše päťdesiat prí-
slušníkov ozbrojených síl pomáha v Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. 
Po zaučení budú odpovedať na informačné tele-
fonáty od obyvateľov, budú podávať konkrétne 
informácie o testovaní, príznakoch i karanténe, 
budú pomáhať pri dohľadávaní kontaktov a robiť 
základné kontroly ľudí v karanténe, alebo pozi-
tívne testovaných na nový koronavírus. Takouto 
pomocou vojaci umožnia pracovníkom úradu, aby 
sa mohli venovať aj iným činnostiam, ktoré majú 
v náplni práce. Predbežne je dohodnuté, že počas 
zlej epidemiologickej situácie budú vypomáhať až 
do odvolania. V rámci operácie Spoločná hradba 
vojaci pomáhajú na celom území SR, kde je to naj-
viac potrebné.

/im, rúvz, or/

/Orava/ - Verejné bohoslužby aj vo všetkých troch 
oravských okresoch zrušil spišský diecézny bis-
kup od 12. októbra do 1. novembra 2020 a veriacich 
vyzval k zvýšenej zodpovednosti. Urobil tak na 
žiadosť ministerstva zdravotníctva, úradu verej-
ného zdravotníctva a krízového štábu. S účasťou 
50 veriacich sa môžu konať vigílne sväté omše v 
sobotu a v nedeľu.

/im, úvz, kš, or/

/Dolný Kubín/ – Podľa kamerového skúmania 
pohybu chodcov približne 4000 ľudí prejde počas 
jedného pracovného dňa po kolonádovom moste v 
Dolnom Kubíne. Most neobídu návštevníci mesta, 
často ho fotografujú ako slovenskú i stredoeuróp-
sku raritu, keďže podobné  mosty stoja len v Čes-
ku, Švajčiarsku a Francúzsku. Drevený kolonádo-
vý most postavili v roku 1994 podľa najstaršieho 
zakrytého mosta na svete tzv. Kaplnkového mosta, 
ktorý od roku 1332 stojí na rieke Reuss vo švajčiar-
skom meste Luzern. Celý je z dreva a strecha zo 
šindľa. Most spája starú časť mesta so sídliskom 
Bysterec. Radnica za symbolický poplatok ponúka 
do nájmu voľné priestory stánkov na kolonádovom 
moste pre lokálnych remeselníkov, pestovateľov, 
výrobcov a drobných podnikateľov.

/im, msú, or/

Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red
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Zdá sa, že tento rok sa jeseň predsta-
vila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí. 
Prichádzajúce chladné noci s teplo-
tami blížiacimi sa k nhule nás priam 
upozorňujú na práce, ktoré treba ešte 
do zimy stihnúť.

Čoskoro stromy zhodia svoje listy a 
keď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík 
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí 
pre odvodňovacie rigoly a iné “zvo-
dy” dažďovej vody. Za starých čias 
gazdovia na jeseň čistili aj priekopy a 
môstiky pred svojim bránkami. Samo-
zrejmosťou pred vykorovacou sezónou 
je revízia dymovodov, komínov. Treba 
iba pripomenúť, že v prípade nešťastia, 
ak sa nemáte poisťovni ako preukázať 
takouto odbornou kontrolou, z poistky 
po prípadnom požiari nedostanete nič.

Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným 
spôsobom - plynovými radiátormi v 
každej miestnosti, by mali minimálne 
od pavučín a iných naviatych nečistôt 
očistiť stenové prieduch na odpadový 
spálený vzduch, či na čerstvý, prichá-
dzajúci zvonka.

Po pozornom stočení hadíc tak, aby 
nezostali cez zimu v nejako mieste za-
lomené, venujeme pozornosť vodovod-
nej šachte. Certifikované zariadenia sú 
garantované do mrazu mínus dvadsať, 
väčšinou, ale vieme, že v našich konči-
nách bývajú mrazy aj oveľa tuhšie. Ako 
izolácia proti nim pomôže stará bunda, 
vrece naplnené lístím, alebo balík sla-

my či potrebné množstvo “polystyré-
nu”. Kto čo má.

Pivničné okná opäť zavrieme, ale 
necháme pivnicu odvetrávať sa, aby 
zbytočne nevlhla.

Okrasné muškáty pomaly presťa-
hujeme dnu do tmavých chladných 
priestorov. K “ruke” si pripravíme opra-
venú lopatu - skontrolujeme, či nie je 
rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme 
miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s 
pieskom na prípadnú poľadovicu, kto-
rá nám už môže vo vyšších polohách 
hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa 
viac, ale predpokladajme, že dobrý 
gazda vie, čo robiť v tomto období má. 
Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a 
okien, či cez ich, najmä staršie rámy, 
prievanom neuniká príliš veľa tepla. 
Na trhu je dostatok vhodných tesnení.

Príprava domu na zimu

» red
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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Kur a 149

-31%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)
varný typ B – prílohové

299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

Brav ové 
mäso v skle 129

-35%

(1 kg = 4,30)

300 g

1.99

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

CCHHLLAADDEENNÉÉ

530

-18%

cena za 1 kg

6.50

Mandarínky 
Satsumas 089

-50%
kg

1.79*

 

CCHHLL EEENNÉÉAADDAADAD

u ás s emuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 19. 10. 

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 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.

(1 kg  0,36)
varný typ B – prílohovévarný typ B – prílohové

075

-41%
kg

1.29

Banány

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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999

Supercena
1 kg

Lavazza
• rôze 

druhy

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Prosecco
• v pouke aj Prosecco

Spumate 0,75 l za 3,99 €

Tavený syr   
• v �rievku

059

-40%
100 g

0.99

Parenica údená 249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Gambrnus  
• svetlý ležak

059

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

Minerálna voda   
• rôze druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Spišiacka borovi�ka 

529

-20%

(1 l = 7,56)

0,7 l

6.69

40 % 
alkoholu

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Vinea  
• rôze druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Mascarone
• 41 % tuku

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 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.

OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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10948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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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.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dolnom Kubíne

0948 696 208

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
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 I 
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 prijme 

Mzda: 

 0918 493 960

 8
5_

07
07

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA A ROZRÁBKA 

V NEMECKU

12€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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A
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

8
5

_0
6

9
2

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0907 727 203
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32
-0

10
7

AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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