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Plošné testovanie
Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.
Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám 5 článkový kotol
VIADRUS 0948220739
»PREDÁM FORŠNE DOSKY .
ASI 2 KUBÍKY . STARŠIE . LACNO 0903227683

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Najčítanejšie regionálne noviny

Nakazení
Ľudia dnes v priamom prenose sledujú
počty nakazených. Nie je to pekné slovo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadávajú im.
Hľadali sme priestory pre karanténu
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si
však na internete nadávajú aj inými slovami. Ako nakazení nenávisťou a zlom.
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa
nakazili klamstvom, korupciou, komunizmom alebo fašizmom. U koaličných
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou
po moci a sprievodným javom - táraním.
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť.
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených
amatérov by mali nahradiť múdri a rozvážni odborníci.
Zachvátila nás nákaza hlúposti, arogancie a zloby. Jeden nadáva druhému a
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú
svoju pýchu, ego a moc. Prečo to robia?
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nenávisť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám cestu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať,
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať
im. Pomáhať nakazeným a nemocným.
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť
smädných, navštíviť uväznených a potešiť
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19.
Na covid nemáme liek, ale na pýchu
áno. Nekričme na druhých, neodsudzujme ich, nevyčítajme im smietku v oku.
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli ponížení. Možno nám tento vírus prišiel povedať
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, súcitu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú
vetu slovami ja chcem,
alebo to oni...Sme tu
my a v každom z nás
prebýva Boh. On nás
ochráni od všetkých
vírusov, ktoré napádajú naše duše a telá.
Len musíme
chcieť.

» Ján Košturiak

/Dolný Kubín/ - Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu počas pandémie koronavírusu sa dolnokubínska radnica rozhodla matkám novonarodých
detí v meste doručiť priamo do pôrodnice všetky potrebné tlačivá k vybaveniu príspevku pri narodení
dieťaťa. Príspevok je vo výške 100 eur a poskytuje
sa rodičom, prípadne jednému z rodičov dieťaťa s
trvalým pobytom na území mesta. Žiadosť je možné
podať najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia
dieťaťa. Mamičky s trvalým pobytom v meste dostanú v zložke aj ďakovný list a návratku na slávnostné
prijatie novonarodených detí na radnici.

/mb, or/

/Veličná – Jasenová – Dolný Kubín/ - Spomienkové podujatia na významné osobnosti v čase koronavírusovej pandémie sprostredkúva Oravské
kultúrne stredisko len online. Z Veličnej si pripomenuli diela Mateja Šuleka pri príležitosti 205. výročia
narodenia, Jána Seberiniho pri príležitosti 240. výročia narodenia a Ctibora Zocha pri príležitosti jeho
205. výročia narodenia. Zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína z Jasenovej pri 160.
výročí narodenia si online pripomenú 26. októbra o
16.30 hodine. Spomienka na dolnokubínskeho rodáka, prozaika, scenáristu, divadelného publicistu,
dramaturga a pedagóga Petra Balghu pri príležitosti
85. výročia narodenia sa uskutoční virtuálne 28. októbra 2020 od 16.30 hodine.

/im, oks, or/

/Dolný Kubín/ - Na medzinárodnom turnaji Slovak Youth International U13 v Trenčíne spolu s
anglickými, poľskými a rakúskymi tímami súťažilo
desať bedmintonistov zo Základnej školy Janka Matúšku. Úspešne reprezentovali Dolný Kubín. Podujatie sa konalo za prísnych hygienických opatrení.
Medailové umiestnenia Kubínčanov: 1. miesto dievčenská štvorhra – Adela Lachová, Vanesa Osadská.
2. miesto zmiešaná štvorhra – Vanesa Osadská, Andrej Macek (PBA Prešov). 3. miesto: dvojhra – Adela
Lachová, Hugo Bogáň, štvorhra – Eva Sárená, Tereza Škutová.

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

/im, zš, or/

Chcete si
podať
inzerát?

/Trstená/ - Pohár mládeže kolkárov v kategórii do
12 a 14 rokov sa uskutočnil v Podbrezovej. Kolkársky
klub z Trstenej reprezentovali traja hráči pod vedením predsedu klubu Mariána Benického. Vo vekovej
kategórii do 12 rokov Patrik Bednár obsadil krásne
2. miesto. Martin Benický tiež postúpil medzi osem
najlepších, ale vo vyraďovacej časti skončil. V kvalifikácii hráčov do 14 rokov sa skončila súťaž aj pre
Lukáša Janíka, ktorý obsadil 11. miesto. Po ďalších
dvoch turnajoch dvanásť najlepších mladých kolkárov z každej kategórie bude hrať v superfinále.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

/kk, mb, or/

/Tvrdošín/ - V Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne
reagovali na ponuku a prihlásili sa do projektu
Akadémia veľkých diel. Je určená pre stredoškolákov a mladých ľudí, ktorí hľadajú odpoveď na veľké
životné otázky. Študenti po vyučovaní absolvovali
s lektorkou 25 seminárov a na každom stretnutí diskutovali o veľkom diele z oblasti literatúry, filmu,
výtvarného umenia a hudby, ktoré formovali európsku kultúru. Diela si žiaci doma naštudovali cez
online knižnicu a na seminári o nich viedli diskusiu
a nachádzali v nich dôležité otázky. Žiaci si cibrili
charakter, sústredenosť, čítanie s porozumením a
kritické myslenie. Do projektu sa zapojilo 20 slovenských stredných škôl, tvrdošínska je jednou z dvoch
odborných škôl a v kraji jedinou strednou odbornou
školou, kde sa konali semináre akadémie.

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.
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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/mk, mz, or/
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Už len týždeň
Ministerstvo financií informovalo,
že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov je stanovený
na 31. október (prvý pracovný deň po
víkende, 2. november) 2020. Na daňové účely sa ukončila mimoriadna
situácia k 30.9.2020.
V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane,
daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v
súvislosti so šírením pandémie koronavírusu a zavedením núdzového stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 pre verejnosť
a pobočky po celom Slovensku režim tzv.
Covid semaforu. Znamená to, že pobočky
budú pre verejnosť otvorené buď v štandardnom alebo v obmedzenom režime
podobne ako počas prvej vlny pandémie.
Občania si však v každom prípade budú
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď osobne v „zelených“ pobočkách alebo elektronicky cez e-schránky, mailom, telefonicky, prostredníctvom poštového styku či
osobne prostredníctvom určených schránok na odovzdanie dokladov v „oranžových“ a „červených“ pobočkách.
Keďže lehota na podanie daňového
priznania za rok 2019 je v súlade s daňo-

vým poriadkom do 2. novembra 2020, z
tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie
vzniku, zániku resp. trvania povinného
sociálneho poistenia SZČO.
Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO),
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019
po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného sociálneho
poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula
lehota na podanie daňového priznania.
Povinné poistenie SZČO vznikne od
1. februára 2021 za predpokladu, že jej
príjem z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu
(6 078 eur).

» Zdroj: SP
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Opäť prichádza dlhšia noc
S nápadom posunu času (zo zimného na letný) prišiel vlastne Benjamin Franklin ešte v roku 1784,
pretože chcel ušetriť na sviečkach.
Šetrenie elektrickej energie je
dodnes najdôležitejším dôvodom
zmeny času.

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy narodenia zaznamenávali podľa bežného
času, nie letného. Preto sa teda vlastne
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu
do armády.
A keď už píšeme o čase a kurioziMy však aktuálne budeme posúvať tách okolo neho - ak by sa celá históčas opačným smerom, v noci zo sobo- ria nášho sveta zhrnula do jedného
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim- roka, moderní ľudia by sa objavili až
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. sledujúci kriminalitu v Spojených štá2020.
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom
Len tak, na margo, vedeli ste, že sa používa letný čas, kriminalita klesá
vďaka zmene času sa už podarilo za- o 10 až 13 percent. A do tretice - v 50.
brániť aj teroristickému útoku?!
tych a 60. tych rokoch v Spojených štáV septembri 1999 bol na palestín- toch platilo, že každá oblasť sa mohla
skom západnom brehu ešte letný čas, rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval zmenu letného času. V jednom okanaspäť na bežný, zimný. Palestínski mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s
teroristi v tento deň pripravili bomby, rôznym časom.
ktoré dali svojim spolupracovníkom
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas
a keďže bol na bombách nastavený
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako teroristi čakali - práve vo chvíli, keď ich
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov
plných ľudí teda bomby zabili troch teroristov...
Keď v USA verbovali mladých mužov do vojny vo Vietname, istý mladý
Američan sa tejto povinnosti vyhol
práve vďaka tomu, že sa narodil po polnoci v deň, keď sa menil zimný čas na
letný. Argumentoval tým, že v štáte De» red
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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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