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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Dolný Kubín/ - Dobrovoľné skríningové testova-
nie obyvateľov na koronavírus bude v Dolnom Ku-
bíne od soboty 23. do nedele 24. januára 2021. Bez 
objednávania! Mesto predpokladá dosť veľký záu-
jem obyvateľov o testovanie a pripravilo dôkladne 
dezinfikované odberné miesta len vo vnútorných 
priestoroch na sídliskách Banisko, Brezovec, Byste-
rec, v Starom meste a v mestských častiach Kňažia 
a Záskalie. Sú zverejnené na vývesných plochách, 
na internetovej stránke mesta, na sociálnych sie-
ťach a na odberných miestach. Od utorka 27. januá-
ra 2021 na ceste do práce i do prírody bude potrebný 
negatívny výsledok antigénového, alebo pcr testu.

/ww, msú, or/

/Orava/ - Obyvatelia oravského regiónu sa môžu 
dať otestovať aj na týchto mobilných odberových 
miestach: ** Antigénové testy - bezplatné: Dolnoo-
ravská nemocnica Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 
Dolný Kubín, Aleja Slobody 3052/13, budova Mex 
pri Tescu, Ortho-Vlko, s.r.o. /bez prihlasovania/, 
Námestovo, Štefánikova 1090/82, Lek-No, s.r.o., 
Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 
62/30, Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 
Ortho-Vlko, s.r.o., Rabča, Rabčická 332, Ortho-Vl-
ko, s.r.o., Tvrdošín, Michalské námestie 193, Gyn-
centrum SK, spol. s r.o., Trstená, Hatalova 106, 
Gyncentrum SK, spol. s r.o., ** PCR testy: Dolnoo-
ravská nemocnica Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 
Hornooravská nemocnica Trstená, Mieru 549/16, 
Oravská poliklinika Námestovo.

/ww, or/

/Žaškov – Vyšný Kubín – Zákamenné/ - Na ne-
dávno skončenej Rely Dakar v konečnom hodnote-
ní Štefan Svitko obsadil 8. miesto a splnil svoj cieľ. 
Po piatykrát sa rodák zo Žaškova a v súčasnosti 
obyvateľ Vyšného Kubína umiestnil v prvej desiat-
ke najlepších svetových pretekárov. Aj nováčik pre-
tekov Erik Vlčák zo Zákamenného si splnil pred-
savzatie, keď rely absolvoval bez ujmy na zdraví a 
v celkovej kvalifikácii obsadil 39. miesto. Pretekal 
bez podporného tímu a v takejto kategórii Motul si 
vysúťažil tiež 8. miesto. Gratulujeme!

/ocu, ww, or/

/Dolný Kubín/ - Oravská knižnica Antona Habo-
vštiaka v Dolnom Kubíne oslavuje tento rok 70. vý-
ročie svojho vzniku. Pre čitateľov pripravila na celý 
rok množstvo podujatí, súťaží a darčekov. Ponúkne 
akcie pre školy a verejnosť, ale aj nové online podu-
jatia a spoluprácou s osobnosťami z rôznych oblastí 
regiónu. Už oslovila oravského rodáka, svetozná-
meho výtvarníka, autora jedinečného štýlu a aj 
knižného ilustrátora Luku Braseho, ktorý daroval 
knižnici obraz k výročiu. Jeho grafika bude aj na 
propagačných materiáloch. Čitatelia sa môžu tešiť 
napríklad na originálne knižné záložky i obaly na 
knihy. Novinkou je aj vynovené logo špeciálne k 
výročiu.

/ok zp, or/

Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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»Kúpim staré Babety, Mo-
pedy, Motorky aj diely 
0940086411
»KÚPIM staré motorky JA-
WA-CZ aj diely 0908963442

»Predám-prenajmem diel-
ne v Nižnej 0903944332

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám domáce ze-
miaky cena za kg. 0,40€. 
0918934896
»Predám suché balíkované 
seno cena 25?/balík mož-
nosť dovozu 0903944332

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

»KÚPIM HELIGÓNKU 
MôŽE BYŤ AJ POŠKODENÁ 
0903317515
»Predám vlečku na balíky 
odvezie 21 balíkov cena 
5000? 0903944332

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak

/Trstená/ - Mesto informuje, že na obnovu za-
staraných detských ihrísk v Trstenej investovalo 
z mestského rozpočtu 41 400 eur. Nevyhovujúce 
prvky nahradili nové z bezúdržbových materiálov 
s dlhou životnosťou a takzvanými antivandalový-
mi vlastnosťami. Zostavy a prvky obnovili na síd-
liskách Stred, Ďurdinovej, Vyšnom Brehu, sídlisku 
Hrady a v mestskej časti Ústie nad Priehradou.

/im, msú, or/

/Zubrohlava/ - Sedemdesiat rokov od prvého 
svojpomocne vybudovaného volejbalového ihris-
ka v obci a prvých nadšencov pre tento kolektívny 
šport si pripomínajú v Zubrohlave. Neskôr v roku 
1995 v obci súťažili volejbalové družstvá z jednot-
livých ulíc O pohár starostky obce. Súťaž ôsmich 
tímov vtedy zorganizoval Jozef Zemančík starší a 
stala sa z nej nová volejbalová tradícia, ktorá je v 
dedine stále populárna.

/ek, or/

/Rabča/ - Juniorský bežec Filip Revaj z Rabče 
ešte koncom minulého roka nečakane zvíťazil na 
majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu vo 
svojej kategórii. V sprísnenom režime  epidemi-
ologických opatrení sa majstrovstvá uskutočnili 
v Krupine pre kategórie dospelých a juniorov s 
obmedzeným počtom pretekárov. Limity na štart 
dosiahli aj niekoľkí ďalší bežci z Oravy a na trati 
podali výborné výkony.

/ww, ra, or/

/Dolný Kubín/ – Pri príležitosti 200. výročia na-
rodenia autora textu slovenskej hymny Janka Ma-
túšku si v Dolnom Kubíne uctili svojho rodáka vy-
daním nového videoklipu. Klip pripravila mestská 
televízia a špeciálnu verziu hymny naspievali S. 
Martausová s M. Bodnárom. Jubilejné výročie štú-
rovského básnika si budú v meste pripomínať celý 
rok rôznymi podujatiami, napríklad aj pri pamät-
níku vedľa základnej školy, ktorá nesie jeho meno i 
pri jeho hrobe na miestnom historickom cintoríne. 

/im, mb, or/

/Tvrdošín/ - Anna Žuffová bude najbližších šesť 
rokov kontrolovať samosprávu v Tvrdošíne. V taj-
nej voľbe o tom rozhodla väčšina /9:1/ poslancov 
mestského zastupiteľstva. O funkciu hlavného 
kontrolóra prejavili záujem dvaja uchádzači.

/mr, mt, or/

/Orava – Ružomberok - Dolný Kubín/ – Horskí 
záchranári pomohli 44-ročnej slovenskej turistke 
pri kolapse na vrchole Choča. Ako informovali 
na svojej webovej stránke, požiadali o súčinnosť 
leteckých záchranárov z Banskej Bystrice. Pod 
vrcholom poskytli žene prvú pomoc,  letecky ju 
transportovali do Liskovej a odtiaľ zdravotní zá-
chranári do nemocnice v Ružomberku. Horskí 
záchranári z Malej Fatry pomáhali aj 37–ročnému 
skialpinistovi, ktorý si poranil nohu na lyžiarskom 
svahu na Kubínskej holi.

/im, hz, or/

/Dolný Kubín/ – Dolnokubínska samospráva ne-
chala vysadiť 35 nových stromov na nábreží Oravy 
v smere od kolonádového k cestnému mostu. Sú ná-
hradou za vypílené topole, ktoré kvôli bezpečnosti 
musela odstrániť. Tridsaťdva bukov a tri okrasné 
hrušky sú vhodné do intravilánu mesta, nepotre-
bujú takmer žiadnu údržbu a budú bezpečné pre 
ľudí. Projekt revitalizácie zelene podporila sumou 
10 tisíc eur aj jedna z miestnych firiem. Náhradnú 
výsadbu s okrasným trávnikom a 18 čerešňami za-
bezpečila radnica aj na ulici M. R. Štefánika.

/im, msú, or/



OR21-03 strana- 5

sociálny labyrint / služby, bývanieoravsko 5

Sociálna poisťovňa v januári 2021 
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 
zamestnávateľom a upozornila ich na 
neodovzdané povinné mesačné vý-
kazy za zamestnancov. 

Išlo o výkazy za november 2020. Na 
základe upozornenia 1 140 zamestnáva-
teľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz 
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto 
informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov, že na povinnosti vykazo-
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
mimoriadnej situácie počas koronakrízy. 
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať 
poistné za každý kalendárny mesiac. Po-
istné sa naďalej vykazuje v stanovených 
termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. 
Zachovaný zostal aj spôsob vykazova-
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné 
za zamestnávateľa i za zamestnanca.

Zasielanie správ zamestnávateľom 
je ústretová služba Sociálnej poisťovne, 
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné 
povinnosti. Využívať ju môžu zamestná-
vatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail 
alebo číslo mobilného telefónu.

Sociálna poisťovňa taktiež zamest-
návateľom pripomína, že na povinnosti 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 

zamestnávateľ má naďalej povinnosť 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v 
ktorom začne zamestnávať aspoň jed-
ného zamestnanca. Novela zákona, tzv. 
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba 
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z 
registra zamestnávateľov vedeného So-
ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo 
dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadne-
ho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automa-
ticky neprihlasuje zamestnávateľa do 
registra zamestnávateľov. Ak zamestná-
vateľ začne zamestnávať aspoň jedného 
zamestnanca, tento zamestnávateľ je 
naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v 
prípade odhlásenia sa z registra zamest-
návateľov Sociálna poisťovňa automatic-
ky ukončí registráciu zamestnávateľa na 
základe odhlásenia posledného zamest-
nanca z registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia. So-
ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa 
následne informuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
zamestnávateľov

» Zdroj: SP
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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.
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Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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
25. JANUÁRA
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V januári má občan voči štátu niekoľ-
ko povinností, ktorí si musí pod hroz-
bou finančných sankcií splniť.

Začnime tradičným daňovým ri-
tuálom - daňou z nehnuteľností. Ak ste 
vlani kúpili, získali, previedli na seba 
nehnuteľný majetok, ktorým sa vaše 
vlastníctvo oproti predchádzajúcemu 
roku zvýšilo či zmenilo, potom treba u 
správcu dane podať do konca januára 
daňové priznanie. Obvykle je to spojené 
aj s povinnosťou do konca prvého mesia-
ca zaplatiť daň z nadobudnutej nehnu-
teľnosti. Ak sa stav vašich nehnuteľných 
majetkov počas vlaňajška nezmenil, v 
tomto zmysle voči správcovi dane nemá-
te žiadnu povinnosť.

Naopak, čo nemusíte, to je daň z 
motorového vozidla. Tenmto rok táto ja-
nuárová povinnosť odpadá (v januári) a 
odsúva sa. Čiže, netreba zasielať na fi-
nančnú správu daňové priznanie k dani 
z motorového vozidla, ak ho používate 
na podnikateľský účel. Na druhej stra-
ne - ak ste vozidlo na tento účel prestali 
v predchádzajúcom zdaňovacom období 
používať, mali by ste o tom zaslať finanč-
nej správe informáciu. Finančná správa 
má na svojej webovej stránke na tento 
účel aj vzor tlačiva.

Nuž a ešte jedna pripomienka. Mno-
hí živnostníci platia pravidelné mesačné 
odvody do sociálneja zdravotnej poisťov-
ne formou trvalého platobného príkazu 
v banke. Ten si treba, vzhľadom na ich 
každoročne vyššiu sumu, zmeniť. A stih-
núť všetko tak, aby tieto pisťovne dostali 
od vás odvody za mesiac január už v no-
vej výške najneskôr do ôsmeho februára.

Musíte vziať do úvahy aj skuotčnosť, 
že ak nemáte internetbanking, tak bude 
musieť zájsť do vášho peňažného ústa-
vu. Avšak, ak nebudete mať potvrdenie o 
negatívnom testovaní, tak vlastne do tej 
banky ani nebudete smieť ísť. Je to zvlášt-
ny stav, že štát na jednej strane uloží ob-
čanovi povinnosť, no na druhej strane 
zas iným nariadením mu túto povinnosť 
znemožní splniť. Ale, to už je iná téma.

Nezabudnite, už len pár dní!

» red

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti

28. januára 1945              
sovietska armáda oslobodila Poprad.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

33
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Bezplatné antigénové testovanie je 
možné aj cez víkendy v mestách a ob-
ciach nad 5000 obyvateľov. 

Rozšírila sa možnosť pre súčas-
ných ďalších poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti stať sa súčasťou sys-
tému odberných miest na diagnostiku 
ochorenia COVID-19 aj počas víkendov. 

„V súčasnosti je na Slovensku 250 
antigénových odborných miest. Týmto 
spôsobom opäť rozširujeme nielen ich 
kapacity, ale aj celkový systém mobil-
ných odberných miest, kde verejnosť 
má zadarmo k dispozícii diagnostické 
vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj 
počas víkendov a štátnych sviatkov,“ 
vysvetlil minister zdravotníctva SR 
Marek Krajčí. 

Poskytovateľ bude povinný vyko-
návať diagnostické vyšetrenia v roz-
sahu minimálne 6 dní v týždni, z toho 
minimálne 1 deň bude deň pracovného 
voľna alebo deň pracovného pokoja, 
minimálne 8 hodín denne, najskôr od 
8. hodiny rannej. Diagnostické vyšet-
renia môžu byť vykonávané aj 7 dní v 
týždni a viac ako 8 hodín denne, ak sa 
tak poskytovateľ vzhľadom na vývoj 
pandémie a záujem občanov o testova-
nie takto slobodne rozhodne. 

Ministerstvo umožňuje poskyto-
vateľovi zriadiť a prevádzkovať MOM 
v exteriéri alebo v interiéri v ktorom-

koľvek meste alebo v ktorejkoľvek 
mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000 
obyvateľov okrem nasledovných miest, 
kde z dôvodu dostatočného pokrytia 
nie je potrebné zriaďovať nové MOM: 
Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Ko-
márno, Liptovský Hrádok, Modra, Ná-
mestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov, 
Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance, 
Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, To-
poľčany, Tornaľa, Žarnovica.

Kompletný zoznam bezplatných 
miest na antigénové testovanie (s ob-
jednávkou i bez nej) nájdu občania na 
stránke ministerstva: 
www.health.gov.sk/?ag-mom.

Bezplatné antigénové testovanie 
aj počas víkendov

» red

27. januára 1944              
bola ukončená dva roky trvajúca blokáda 
Leningradu nemeckou armádou.

Výročia a udalosti

29. januára 1595               
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená 
hra Williama Shakespeara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti



OR21-03 strana- 11

zamestnanieoravsko 11

32
-0
01
43

BUDEME KOLEGOVIA?

www.p l aneo . s k

-  N Á M E S T O V O  -
B U D E M E  K O L E G O V I A ?

Do pripravovanej/novej predajne hľadáme kolegov.
Poď predávať elektro k nám a nakupuješ so zamestnaneckou zľavou,

budeš pracovať s najnovšími technológiami, dostaneš skvelú príležitosť  
pre kariérny rozvoj, a získaš bene�ty, ktoré stoja za to.

Klikaj na planeo.sk, alebo pošli CV na praca@planeo.sk.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dolnom Kubíne

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121


