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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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/Dolný Kubín – Trstená - Orava/ - Vakcinačné 
centrum je od začiatku tohto týždňa otvorené v 
Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne pre 
150 ľudí denne. Každý prihlásený musí spĺňať štá-
tom určené podmienky na očkovanie. Ľudia sa 
môžu objednať podľa aktuálne otvorenej fázy cez 
dôsledne a správne vyplnený prihlasovací formu-
lár na: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-
vaccination-form.php. Vakcínu po skontrolovaní 
údajov dostanú len evidovaní ľudia. Ak objednaný 
záujemca nemôže prísť na očkovanie, je potrebné 
to ohlásiť. Nemocnica promptne zabezpečí ná-
hradu tak, aby nebola znehodnotená ani jedna 
dávka pripravenej vakcíny. Očkovanie pre verej-
nosť začínajú od 14. februára 2021 a okrem osôb  
pracovne pôsobiacich v prvej línii, sa v tejto fáze 
môžu prihlasovať aj osoby, ktoré majú 85 rokov a 
viac a osoby vo veku 75 rokov a viac. Zabezpeču-
jú tiež očkovanie v domovoch sociálnych služieb. 
Vakcinačné tímy v Trstenej očkujú aj v domovoch 
sociálnych služieb v Tvrdošíne, v Oravskej Lesnej, 
Zubrohlave, Novoti a Zákamennom.

/dn, ts, ww, or/

/Dolný Kubín - Slovensko/ - Slovenský paralym-
pijský výbor, Mesto Dolný Kubín, Dolnooravská 
nemocnica v Dolnom Kubíne a Klub slovenských 
turistov Orava so zármutkom oznámili, že vo veku 
nedožitých 70 rokov po ťažkej chorobe zomrel 
lekár, uznávaný ortopéd, špičkový odborník vo 
svete para športu, klasifikátor, organizátor, funk-
cionár, múdry človek a dobrý priateľ MUDr. Juraj 
Štefák. Bol lekárom slovenskej výpravy znevý-
hodnených športovcov na piatich olympiádach. 
Prvý kontakt s týmto športom zažil po stretnutí 
s oravským pretekárom na bežkách a prvým slo-
venským účastníkom paralympijských hier, nevi-
diacim Jozefom Búrošom. Určitý čas pôsobil ako 
riaditeľ dolnokubínskej nemocnice, dlhé roky s 
rozvahou a nadhľadom pracoval ako poslanec 
mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady a 
predseda mestského výboru Brezovec v Dolnom 
Kubíne a tiež ako funkcionár a organizátor v slo-
venskom turistickom klube.

/ww, or/

/Námestovo/ - Do 25. ročníka celosloven-
skej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo sa 
môžu prihlasovať deti a mládež už od začiat-
ku februára. Práce je potrebné poslať na ad-
resu Domu kultúry v Námestove do 14. mája 
2021. Tohtoročnými témami sú osobnosti Veľkej 
Moravy, rozprávky slovenských autorov a tra-
dičná výšivka v modernom odevnom dizajne. 
Cieľom súťaže je podnietiť u detí a mládeže zá-
ujem o národné kultúrne a kresťanské dejiny, o 
významné osobnosti a históriu miest i obcí. Vyhlá-
senie výsledkov, odovzdanie ocenení, vernisáž vý-
stavy najlepších prác a pestrý sprievodný program 
sú naplánované na 17. jún 2021 v Dome kultúry v 
Námestove.

/im, dk, or/

/Dolný Kubín/ - V divíziách konektorov a mon-
táže Spoločnosť Klauke Slovakia, s. r. o. v Dolnom 
Kubíne aktuálne zamestnáva 379 ľudí v dvojzmen-
nej prevádzke. Postupne plánuje spustiť novú 
galvanickú linku na povrchovú úpravu vlastných 
výrobkov určených hlavne pre elektrotechnický 
priemysel. Umiestni ju do uvoľnených priestorov v 
existujúcej výrobnej hale, kde doplní v súčasnosti 
funkčné štyri galvanické linky. Nová galvanická 
linka zabezpečí podniku sebestačnosť v povrcho-
vých úpravách a vyžiada si približne 11 nových 
pracovných miest, z toho 10 v robotníckej profesii. 

/mr, mj, mt, or/

Skromne o štedrosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia! 
Minule sme si pripomenuli pokoru a 
jej význam v živote človeka, a to ako 
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri 
druhej – pri štedrosti.

Láska, charita, veľkorysosť, ochota 
dávať, uskutočňovanie šľachetných myš-
lienok alebo činov, to vo všeobecnosti 
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je 
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.  
Štedrosť je vyváženým stredom medzi 
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Po-
tlačená chamtivosť a egoizmus. 

A práve kvôli tomuto sa v mnohých 
prípadoch dnešný človek cíti zmätený, 
pretože práve chamtivosť a egoizmus  ho 
často sprevádzajú na ceste k úspechu. 
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodno-
ta, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia 
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôleži-
tým znakom štedrosti by malo byť hlav-
ne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti 
alebo chvále, ale pre dobro ostatných. 
Našou odmenou za štedrosť je potom 
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť 
aj anonymne. V súčasnosti je však často 
opak pravdou. Darovanie sa často opiera 
o veľkú reklamu.

Mnohých ľudí život naučil, že šted-
rosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí, 
podrží človeka v núdzi.

Doba nie je dobrá, všímavosť a prí-
padná následná pomoc je viac ako ino-
kedy potrebná. Lebo mnohí povahovo 
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, nási-
liu i agresii, čím si chcú kompenzovať 
podmienky, v ktorých momentálne žijú. 
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj pre-
to sa treba asi viac zaujímať práve o túto 
skupinu občanov, snažiť sa spoznať prí-
činy a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli 
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého 
stavu. Už len počúvať oficiálne informá-
cie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä, 
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbu-
dzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej, 
strašenie a zákazy.

Skúsme to teda so štedrosťou tak, 
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme. 
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky 
sú obmedzené na minimum. 
Skúsme byť štedrí tam, 
kde už nezvládajú ani to 
minimum. Alebo tam, kde 
nevyhnutne potrebujú ľud-
ské slovo.

Vďaka vopred, 
pekný týždeň vám 
všetkým želá
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Seniori nad 85 a 75 rokov, ktorí sa 
chcú nechať zaočkovať proti ochore-
niu Covid - 19, môžu požiadať o po-
moc Trnavskú arcidiecéznu charitu. 
V okresoch, kde pôsobí, pomôžu jej 
zamestnanci seniorom pri registrácii 
na očkovanie a v nutných prípadoch 
ich môžu na očkovanie aj sprevádzať 
do nemocnice.

Na Slovensku sa v týchto dňoch oč-
kuje proti ochoreniu Covid - 19 skupina 
ľudí nad 85 aj 75 rokov. Seniori v takom-
to veku však v mnohých prípadoch 
nemajú prístup k počítaču alebo regis-
tráciu prostredníctvom internetu sami 
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by 
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na 
trnavskú charitu. Jej zamestnanci po-
môžu s registráciou seniorom z okresov 
Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany, 
Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Stre-
da a Komárno.

Takto treba postupovať
Záujemca o očkovanie zavolá na tele-

fónne číslo a skontaktuje sa so zamest-
nancom charity. Ten s jeho vedomím a 
súhlasom vyplní v jeho mene registrač-
ný formulár na očkovanie. „V prípade, 
že ide o osamelého seniora a nemá ni-
koho, kto by ho na očkovanie sprevá-
dzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v 
tomto smere,“ hovorí riaditeľ trnavskej 

charity Miroslav Dzurech.
Seniori môžu zamestnancov chari-

ty kontaktovať v pracovné dni od 8. do 
16. hodiny.

Okresy Trnava, Galanta, Hloho-
vec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská 
Streda a Komárno na telefónnom čísle: 
0948 887486 a okres Piešťany na tele-
fónnom čísle: 0910 788031.

Podľa dostupných informácií, kto-
ré má naša redakcia k dispozícii, na 
podobný model pomoci na celom Slo-
vensku prechádzajú viaceré odbočky 
Slovenskej katolíckej charity, ale aj via-
cero iných charitatívnych organizácií. 
Rada našej redakcie pre takto ochotné 
organizácie znie – nahláste sa staros-
tom obcí v okruhu vašej regionálnej 
pôsobnosti, určite radi takúto možnosť 
pomoci starším občanom oznámia.

S registráciou na očkovanie pomôže 
seniorom (nielen) Trnavská charita

» red
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»Kúpim staré Babety, Mo-
pedy, Motorky aj diely 
0940086411
»KÚPIM staré motorky JA-
WA-CZ aj diely 0908963442

»Prenajmem byt v BA-DNV 
za 750€ 3 izby dlhodobo 
0907567129 po rekonštruk-
cii.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim akékoľvek mince 
a bankovky zo Slov.štátu 
1939-1945 ďalej vyzname-
nania. Kúpim aj iné zla-
té a strieborné mince aj 
celé zbierky a dedičstvá t. 
0915627285
»Zberateľ z TS Kúpim Min-
ce Bankovky Plakety Vy-
znamenania ďalej staré 
Vzduchovky Bodáky a iné 
0940086411

»Predám Jazvečiu masť 
0918272758
»Predám nové zabalené 
oteplené podkrovné scho-
dy 120x70, 0918272758
»Predám „Oravskú izbu vy-
rezavanú“ foto pošlem. Č. 
tel. 0904440083

»Kúpim staré náramkové 
hodinky Prim a podobné: 
0944168624

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 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

/Žilinský kraj - Orava/ – Slovenská autobu-
sová doprava Žilina koncom minulého roka 
vypravila na cesty v Žilinskom kraji 30 nových 
autobusov typu Iveco Crossway. Tieto najmo-
dernejšie autobusy sú vybavené klimatizá-
ciou s vykurovaním, USB portami v priestore 
oproti zadným dverám, Wi-Fi pripojením a 
LCD monitormi. Polovica nových autobusov je 
bezbariérová. Projekt predpokladá posilnenie ces-
tovania verejnou dopravou, ktorá ponúka cestujú-
cim komfort a bezpečie.

/im, sad, or/ 

/Oravská Jasenica/ - V projekte Zelená škola or-
ganizovala Základná škola s MŠ M. Hamuljaka v 
Oravskej Jasenici rôzne environmentálne aktivity 
ako Deň vody, Vyčistime si obec, stretnutia s pra-
covníkmi CHKO Horná Orava, vytvorili dažďovú 
záhradu a školské jazierko, realizovali výtvarné 
témy Vítanie bociana, Daj odpadu druhú šancu a 
rôzne prírodovedné súťaže. Po vyhodnotení prác 
školu zaradili medzi Zelené školy, dostala vlajku, 
certifikát o kvalitnej environmentálnej výchove. 
Do projektu „Biodiverzita do škôl“ bola oravskoja-
senická vybratá s ďalšími 13 v rámci SR, cez Envi-
roprojekt 2020 získala finančnú podporu z minis-
terstva školstva na budovanie jazierka. Prvýkrát sa 
prihlásili do projektu Výnimočné školy a všetkých 
potešilo, že sú medzi 23 vybranými školami, hoci 
prihlásených bolo  až 292 slovenských škôl.

/ww zš, or/

/Párnica/ - V okolí Párnice sa nachádzajú krás-
ne jazerá. Vznikli po ťažbe štrku a tvoria mŕtve 
rameno rieky Oravy. Vytvoril sa tu rybársky revír 
a zaujímavý ekosystém, do ktorého sa nedávno 
prisťahovali aj bobry. Bola by škoda, aby ich krása 
zostala skrytá, preto tu v roku 2016 vybudovali ná-
učný chodník. Začína sa pri autobusovej zastávke. 
Na 1,5 kilometrovom chodníku sú informačné ta-
bule o rastlinách, živočíchoch a iných zaujímavos-
tiach v tejto lokalite. Je tam aj interaktívna tabuľa, 
kde možno počuť ako znejú rôzne dreviny, vyskú-
šať si vedomosti o vtáčikoch, alebo sa pozrieť ako 
dlho sa rozkladajú smeti v prírode. Prechádzku, 
ktorá trvá pohodlnou chôdzou asi hodinu a pol, 
obľubujú najmä rodiny s deťmi. Trasa je vhodná aj 
pre cyklistov.

/ww ocu, or/

/Žilinský samosprávny kraj/ - Skvalitniť systé-
my a zefektívniť prácu svojho úradu a organizácií v 
jeho zriaďovateľskej pôsobnosti plánuje ŽSK. Pro-
jektom, ktorý financuje z fondov Európskej únie, 
sa chce lepšie pripraviť aj na nové programovacie 
obdobie a pružnejšie reagovať na výzvy verejnej 
správy v súčasnosti. S realizáciou aktivít začala 
krajská samospráva v máji tohto roka a financuje 
ich z programu Efektívna verejná správa. Termín 
ukončenia projektu naplánovali na október 2022. 
Celkové náklady predstavujú 2 469 633,30 eura. 
Efektívnejšie riadenie má ŽSK dosiahnuť prostred-
níctvom troch hlavných aktivít. Prvá je zameraná 
na podporu procesov, systémov a politík. Počíta s 
vytvorením strategického dokumentu pre lepšie 
spravovanie úradu a uplatnenia smart princípov a 
sociálnych inovácií, ktoré sa týkajú sociálnych slu-
žieb, zdravotníctva, školstva, kultúry a dopravy. 
Druhou samostatnou aktivitou je zavedenie systé-
mu riadenia kvality podľa požiadaviek medziná-
rodného štandardu ISO 9001 a treťou zamestnan-
cov krajskej samosprávy.

/im, žsk, mj, or/ 

Stavali sme zimnú záhradu s troma 
oknami na streche. K  trom oknám 
sme dostali 9 ovládačov aj s baterka-
mi. 3 okná – deväť ovládačov. 

Zisťoval u obchodného zástupcu, či 
sa ovládanie nedá nejako zjednodušiť. 
Navrhol mi aplikáciu v mobile, s ktorou 
sa budú dať ovládať všetky okná. Prišiel 
ďalší ovládač, aj s dvoma káblami – eu-
rópskym a britským. Už som mal desať 
ovládačov a obchodník ma upozornil, že 
si mám opatrovať aj tých deväť, keby sa 
ten centrálny pokazil. Dobre mi poradil. 
Centrálne riadenie sa nepokazilo, ale 
nefungovalo už od začiatku. Aplikácia 
v tablete síce ukazovala rôzne funkcie, 
markízy sa dali stiahnuť a  vytiahnuť, 
ale okná sa nedali otvoriť. Večer sa za-
tiahli rolety samé od seba a ráno sa zase 
zasa začali otvárať. Začal som mať pocit, 
ako v horore o inteligentnom dome, keď 
dom ovládal jeho majiteľa. Spojil som sa 
s firmou, že to nefunguje a prišiel tech-
nik. Bojoval s tým tri hodiny a nepoda-
rilo sa. Nakoniec prestalo riadne fungo-
vať aj tých deväť pôvodných ovládačov. 
Každý zrazu riadil niečo iné – ako v tom 
horore. Technik nás upokojoval, že sa 
nič nedeje. U  jedného klienta to vraj 
bolo horšie – ovládač na okná otvoril 

bránu a ušli mu psi. Technik behal po 
streche, telefonoval kolegom, ale neda-
rilo sa. Nakoniec našiel riešenie. Odbe-
hol do auta a priniesol iný ovládač – už 
jedenásty. Tento funguje ináč, mohlo 
by to ísť. A išlo. Pripadal som si ako na 
dispečingu jadrovej elektrárne, ale tri 
okná sa dali otvoriť aj zatvoriť. Nič si 
z toho nerobte, povedal. V jednom mú-
zeu máme 60 okien, tak si predstavte to 
množstvo ovládačov. Vozíme ich vo fú-
riku. Vedel som si to predstaviť. Mám 11 
ovládačov a tri okná, veľa káblov a baté-
rií. Je to ale provizórne riešenie, technik 
sľúbil, že prinesie ďalší ovládač. 

Mali sme vo Varíne stolára. Vedel 
vyrobiť na mieru drevené okno. Dnes 
nám korporácia privezie gobálne okná 
z komponentov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska a Dánska. Vraj „zelená“ a 
„inteligentná“ firma 
Velux z Dánska. Ďa-
kujem technikovi aj 
riaditeľovi Jurajovi 
z  ich slovenského 
závodu, že po 4 me-
siacoch otvoríme 
okná.

Príbeh ovládačov

» Ján Košturiak
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Keď príde reč na ochranu svojho majetku, mnohí podnikatelia hrdo 
oznámia, že podnikajú na s.r.o. A keďže ako konatelia za dlhy svojej 
firmy neručia, je tým vec vybavená. V roku 1991 mali možno pravdu, 
ale dnes už nie. Výnimiek, kedy dlhy firmy dobehnú jej majiteľa, je 
čoraz viac.

Napríklad takmer každá s.r.o. má dnes nejakú formu bankového 
úveru. No úver je často spojený s osobným ručením konateľa. 
A on si túto skutočnosť uvedomí zväčša až vtedy, keď sa mu pre 
nesplácanie úverov ozve banka. Problém môže mať konateľ aj 
vtedy, ak je jeho firma zadlžená a on ju nedá včas do konkurzu. V 
takom prípade totiž hrozí, že bude musieť veriteľov firmy vyplácať 
on sám. Najhoršie je však to, že všetky tieto dlhy môžu postihnúť aj 
konateľovu rodinu.

Hoci sa teda zdá, že ide o beznádejnú situáciu, nie je to pravda. Ten, 
kto si ešte v dobrých časoch vhodne nastaví svoje rodinné majetkové 
pomery, sa nemusí báť. Napríklad rozdelením a vysporiadaním 
svojho spoločného manželského majetku (BSM). Je to jednoduché a 
účinné. Len sa do toho treba pustiť. A nie na poslednú chvíľu.

Je pre Vás ochrana Vášho majetku dôležitá? Chceli by ste sa 
dozvedieť viac? Nielen o BSM? Navštívte našu webstránku a 
kedykoľvek sa s nami spojte. Radi Vám pomôžeme a navrhneme 
riešenia, ako môžete svoj majetok ochrániť.

Všetci vedia, že konatelia za dlhy svojej firmy 
neručia. A všetci sa mýlia.

www.bukna.eu/bsm

AK TU INZERUJETE,
CHCETE VIAC PEŇAZÍ.

ALE AKO SI ICH CHRÁNITE?
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Bránte sa nekalým obchodným 
praktikám! Nenechajte sa podviesť 
obchodníkmi, následky sú pre 
mnoho ľudí devastačné. Nenechaj-
te ich donútiť vás podpísať zmluvu, 
ktorú nie je možné zrušiť. Nie sú zo 
štátného podniku – sú to energo-
šmejdi, ktorí sa vám chcú dostať do 
domu!

Určite to poznáte – pri dverách vám 
zazvoní dvojica (tentoraz nie nútiaca 
sa vás k nejakej viere), niečo zamrmle 
akože predstavenie sa a pýta od vás 
faktúru za elektriku. Tu by mala prísť 
vaša protiotázka - „načo“? Väčšina 
však iba poslušne odpochoduje pre 
faktúru. Nehladiac na to, že sú na nej 
vaše osobné údaje, s ktorými nemá 
dvojica nijaké právo narábať, ani do 
nich nahliadať. Opäť po pohľade do 
faktúry niečo zamrmlú a omámia vás 
návrhom – my vám poskytneme elek-
triku o polovicu lacnejšie.

V súčasnosti obchodní zástupcovia 
s preukazmi a doplnkami SPP chodia 
po domácnostiach a klamú ľudí. Chcú 
ich primäť podpísať novú zmluvu, do-
datok alebo rovno prepísať zákazníka 
od jeho aktuálneho dodávateľa k SPP..” 
Musím Vám skontrolovať plynomer…
Viete, čo sa stalo v Prešove?“ Obhajuje 
svoj vstup do bytu muž identifikujúci 
sa ako zamestnanec SPP. “Váš dodáva-
teľ totiž končí a preberá ho SPP štátny 
podnik,” obhajuje nátlak na podpis 

zmeny dodávateľa energií.
Energetická firma spolupracujúca 

s SPP používa nekalé praktiky. Tvrdia 
to samotní jej bývalí spolupracovní-
ci. Na Slovensku operuje spoločnosť, 
ktorá v Česku dostala pokutu vo výške 
900-tisíc českých korún za nekalé ob-
chodné praktiky, pre jedného z najväč-
ších dodávateľov energií – Slovenský 
plynárenský priemysel. Tentokrát sa 
ozvali nespokojní bývalí spolupracov-
níci firmy, ktorým vraj dlhuje desaťtisí-
ce eur za nevyplatené provízie.

A ešte – ako sa skončí príbeh o o 
polovicu lacnejšej elektrike? Máte ju 
naozaj prvé tri mesiace zdarma, ale 
nevšimnete si, že po uplynutí istej doby 
odberu vám stúpne fakturované suma 
do nebeských výšin. Lenže vy platiť 
musíte, lebo ste podpísali. A svietite a 
kúrite možno aj trikrát drahšie ako do 
momentu, kým u vás zazvonila milá 
dvojica.

Pozor na „energošmejdov“

» red
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239

-40%

(1 kg = 4,78)

500 g

3.99 299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

099

-23%

(1 kg = 3,96)

250 g

1.29

079

-20%

(100 g = 0,63)

125 g

0.99

129
-46%

cena za 1 kg

2.39
CHLADENÉ

• rôzne druhy

065

-23%

(100 g = 0,33)

200 g

0.85

CHLADENÉ

• pr�rodná

042

-14%
1 l

0.49

• polotučné

• rôzne druhy

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 8. 2.
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• 3-vrstvový

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

055

-44%
kus

0.99

569
Supercena

(1 l = 8,13)

0,7 l

599

599
3 l

(1 l = 2,00)

• rôzne druhy

349
Supercena

200 g

049

-36%

(1 kg = 1,96)

250 g

0.77

• margar�n na pečenie

119
-40%

(1 kg = 3,97)

300 g

1.99

• rôzne druhy • svetlé výčapné pivo

149
-34%

kus

2.29

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
8. FEBRUÁRA
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Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov a samostatne zárobko-
vo činné osoby (SZČO) na nariadenie 
vlády SR z 27. januára 2021, ktoré im v 
čase pandémie umožňuje odklad splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za mesiac január 2021 do 30. júna 2021, 
za predpokladu splnenia zákonom a 
nariadením stanovených podmienok. 

Odklad splatnosti poistného na sociál-
ne poistenie za mesiac január 2021 do 30. 
júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v 
časti poistného za zamestnávateľa a pre 
povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat 
alebo príjem z podnikania a inej samostat-
nej zárobkovej činnosti v uvedenom me-
siaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie za 
január 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti 
pripravuje formulár čestného vyhlásenia, 
ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia 
podmienok odkladu splatnosti poistného 
za mesiac január 2021. Pokles obratu, resp. 
príjmu z podnikania tak odvádzateľ poist-
ného oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektronic-
kého formuláru. Zaslanie elektronickej 
verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú 
väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti 
poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného 
prístup k internetu, môže Sociálnej pois-
ťovni doručiť aj listinnú podobu formulá-

ru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas 
informovať.

Sociálna poisťovňa zverejnila formu-
lár čestného vyhlásenia, ktorým zamest-
návatelia a samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splat-
nosti poistného za január 2021. Lehota 
splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021. 
Záujemcom o odklad poistného Sociálna 
poisťovňa odporúča, aby čestné vyhláse-
nie zaslali do Sociálnej poisťovne čo naj-
skôr, najlepšie pred splatnosťou ich poist-
ného vo februári 2021.

Odložiť si splatnosť poistného môžu 
zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú 
pokles čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej zárobko-
vej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie leho-
ty na zaplatenie poistného za január 2021 
platí pre povinne nemocensky a povinne 
dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamest-
návateľa za časť poistného za zamestnáva-
teľa (nie za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča využiť 
elektronický formulár – Čestné vyhlásenie 
- Odklad poistného za január 2021, ktorý 
zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapra-
covaní predĺženej splatnosti poistného. 
V nevyhnutnom prípade je možné využiť 
aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba 
doručiť príslušnej pobočke Sociálnej pois-
ťovne.

Novinky o predĺžení odkladu 
poistného do Sociálnej poisťovne

» Zdroj: SP
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224,10   €
249,00 €

Ušetríte 
24,90 EUR

89,10   €
99,00 €

Ušetríte 
9,90 EUR

STIGA COMBI 55 SVEQB 
benzínová kosačka
odporúčaná plocha kosenia: do 
2300m2m záber 55cm, výkon 2,59 kW, 
zberný kôš 70l, oceľový skelet

584,10  €
649,00 €

Ušetríte 
64,90 EUR

VARI DS 521B AGATHA 
bubnová kosačka
odporúčaná plocha kosenia: do 
10 000m2, 4-takt motor Briggs 
& Stratton, záber 60cm, oceľový 
skelet

791,10   €
879,00 €

Ušetríte 
87,90 EUR

PREDSEZÓNNE

ZĽAVY

-10%NA ZÁHRADNÚ TECHNIKU

249,00 €
99,00 €

VEQBSTIGA COMBI 55 S
benzínová kosačka

ia: doodporúčaná plocha kosen
ýkon 2,59 kW, 2300m2m záber 55cm, vý
keletzberný kôš 70l, oceľový sk

584,100€
49,00 €6449 00 €64

Ušetríte
4,90 EUR64

VARI DS 521B AGATHA
bubnová kosačka
odporúčaná plocha kosenia: do 
10 000m2, 4-takt motor Briggs 
& Stratton, záber 60cm, oceľový 
skelet

791,10 €
879,00 €

Ušetríte
87,90 EUR

OKAMŽITÝ
ROZVOZ 
TOVARU

OSOBNÝ

ODBER
ÝÝÝÝ

ESHOP
WWW.DOMOSS.SK

STIHL FS 55 
benzínový krovinorez
multifunkčná rukoväť, motor 2-takt, 
šírka záberu 25cm, pásový popruh, 
hmotnosť 5,1 kg

STIGA COLLECTOR 
35 E 
elektrická kosačka
odporúčaná plocha kosenia: 
do 300m2, záber 35cm, 30l 
zberný kôš, plastový skelet

      od roku 1990
www.domoss.sk

Po - Pia 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Osobný odber

Aleja Slobody 3054, Dolný Kubín
tel.: 043-238 8992

člen siete

*

* zľava sa zobrazí až po vložení tovaru do košíka.
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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

6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti



OR21-05 strana- 13

spravodajstvo / bývanie, službyoravsko 13

/Žilinský kraj/ - V štvrtom týždni tohto roka polí-
cia zaevidovala na cestách Žilinského kraja až 32 
vodičov pod vplyvom alkoholu a 2 z nich spôsobili 
dopravné nehody. Z celkového počtu vodičov mo-
torových vozidiel nafúkali 13 nad jedno promile a 
6 vodičov pod jedno promile. Jednému z vodičov v 
sobotu popoludní namerali v dychu 2,17 promile. 
Vodiči čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Aj u 11 cyklistov bola dy-
chová skúška pozitívna. Informovalo o tom Kraj-
ské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

/im, kpz, gk, or/

/Trstená/ - Zber biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu z domácností v bytových 
domoch spustilo mesto Trstená. Na stanovištia 
separovaného odpadu samospráva umiestnila 
120-litrové nádoby hnedej farby. Každá domácnosť 
dostane 10-litrovú zbernú nádobu s 52 biologicky 
rozložiteľnými vreckami, do ktorých bude priamo 
ukladať kuchynský odpad a vynášať podľa indivi-
duálnej potreby do veľkej zbernej nádoby pred do-
mom. Samospráva podrobné informácie  poskytne 
predsedom bytových spoločenstiev a zverejní na 
webe a sú k dispozícii aj na oddelení výstavby a 
životného prostredia. Mesto o tom informuje na 
sociálnej sieti.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ – Na rekonštrukčné práce v ma-
terských školách Odbojárov a Námestie slobody v 
Dolnom Kubíne mesto vynaložilo 8000 eur. Opra-
vili v nich izoláciu strechy, dlažbu, obkladačky, 
sokle, dali nové nátery, omietky a vymaľovali.

/im, mb, or/

7. februára 1311                  
Ján Luxemburský bol korunovaný za čes-
kého kráľa

Výročia a udalosti
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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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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

V
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- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

/Kraľovany – Dierová/ - Rôzne opravy skaly pri 
železničnom priecestí v Dierovej prebiehajú už 
takmer tri mesiace. Minulý týždeň tu uskutočnili 
dierovú sanáciu aj za pomoci vrtuľníka. Pri po-
trebnom prerušení železničnej dopravy je prepra-
va cestujúcich zabezpečená autobusmi.

/ww, or/

/Žilinský kraj - Orava/ – Žilinský samosprávny 
kraj koncom minulého roka získal dotáciu na ná-
kup bezdotykových dávkovačov dezinfekcie na 
ruky v hodnote takmer 8000 eur. Na vstupy do 
zariadení sociálnych služieb kraj rozdelil 60 kusov 
dezinfekčných stojanov, časť z nich aj na Orave. 
ŽSK o tom informoval na sociálnej sieti. Projekt bol 
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva in-
vestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

/im, žsk, or/ 

/Dolný Kubín/ - Primátor mesta Ján Prílepok k 
aktuálnemu skríningovému testovaniu v Dolnom 
Kubíne povedal: „Mesto musí slúžiť svojim obyva-
teľom a nemôžeme čakať do poslednej chvíle na 
nejakú tlačovú konferenciu. Keďže ešte v piatok 
večer bol Dolný Kubín červeným okresom inten-
zívne sme pracovali na tom, aby sme pripravili 
odberné miesta na víkendové testovanie. O niečo 
neskôr sme sa dozvedeli, že už testovať nemusíme, 
ale môžeme. Aj keď sme predpokladali oveľa men-
ší záujem zo strany obyvateľov o návštevu testova-
cích miestností, nechali sme ich otvorené, keďže 
všetci dobrovoľníci, administrátori, ale hlavne 
zdravotníci boli už nachystaní a odberné miesta 
boli kompletne pripravené. Dúfam, že vláda pri-
hliadne pri kompenzáciách aj za tento víkend a 
uhradí nám celkové náklady, nielen za počty  tes-
tovaných obyvateľov. Pevne verím, že to neskončí 
tak, že zvýšené náklady budú musieť uhradiť sa-
mosprávy z peňazí všetkých obyvateľov.“

/mb, or/

/Liptovský Mikuláš/ – Zlatý dukát uhorského 
panovníka Ladislava V. Pohrobka našli pamiat-
kári na pravekom nálezisku v regióne Liptov. Ide 
o čiastočne poškodený, ale vzácny nález počas 
terénneho výskumu. L. V. Pohrobok vládol v ro-
koch 1453 až 1457 a jeho dukát vyrazila mincovňa 
v Kremnici približne v roku 1455.  Na sociálnej sieti 
o tom informoval Krajský pamiatkový úrad Žilina. 

/im, kpú, or/
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Malý roľnícky domček zastrešený 
slamenou strechou a nápadne sa 
podobajúci rozprávkovej chalúpke 
Deduška Večerníčka sa podarilo 
zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých 
šikovných ľudí sa chalúpka dočka-
la obnovy.

Domček Deduška Večerníčka sa na-
chádza v najvýchodnejšom kúte Slo-
venskej republiky - v obci Nová Sedlica 
a mladšej i staršej generácii divákov je 
známy z televíznej obrazovky verejno-
právnej televízie. „Ide o národnú kul-
túrnu pamiatku Dom ľudový v Novej 
Sedlici, postavenú s najväčšou prav-
depodobnosťou na prelome 19. a 20. 
storočia, ktorá je súčasťou pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky od 27. 

novembra 1987,“ hovorí Anton Liška, 
pamiatkar z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) v Prešove. 

Domček museli 
najskôr presťahovať

Nakoľko sa národná kultúrna pa-
miatka nachádzala na vlastnícky ne-
vysporiadanom pozemku, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej 
premiestnením na nový pozemok v obci, 
situovaný asi 120 metrov juhozápadne 
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad po-
volil premiestnenie pamiatky aj z toho 
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachá-
dzal na svojom pôvodnom miestne. Po 
skončení druhej svetovej vojny bol totiž 
premiestnený na západný okraj pô-
vodného pozemku, aby ustúpil výstav-
be novšieho murovaného rodinného 
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva, 
že obnova objektu prebiehala v dvoch 
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, 
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú čin-
nosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, 
sa týkala práve premiestnenia a obnovy 
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral, 
odstránili sa staré vápenno-cementové 
omietky a slamená krytina, očíslovali 
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu 
a krovu, rozobralo sa komínové teleso, 
podlaha, strop aj zrub s krovom, odin-
štalovali sa okenné a dverné výplne a 
poškodené konštrukčné drevené prvky 
objektu boli buď vymenené alebo obno-

vené. Vybudované boli nové kamenné 
základy a oporný múr vo svahu zadnej 
časti parcely, na ktorú bola pamiatka 
následne premiestnená a nanovo zlože-
ná,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky
Pri obnove pamiatky boli podľa pa-

miatkara použité tradičné materiály 
a stavebné postupy. „Okolo objektu 
bol vybudovaný odkvapový chodník 
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova 
interiérových a exteriérových omietok, 
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval 
sa drevený záklop a komínové teleso, 

osadili sa okenné a dverné výplne a ob-
jekt bol zastrešený slamenou krytinou. 
V novembri bola pamiatka elektrifiko-
vaná, zrealizovali sa vápenné nátery 
interiérových a exteriérových omietok, 
osadila sa nová drevená dosková podla-
ha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo 
sa vykurovanie a zrealizovali sa práce 
na úprave okolia. Začiatkom decembra 
boli v objekte nainštalované nové svie-
tidlá,“ popisuje odborník. „A možno 
pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto 
vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pa-
miatkar.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Obnovená chalúpka či „Domček De-
duška Večerníčka“. zdroj foto: KPÚ 
Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

Zachránili domček Deduška Večerníčka

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici.  
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
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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 
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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 www.lekarenplus.sk

V ponuke aj 

ANTIGÉNOVÉ TESTY 
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SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100

 FFP2 NR

RESPIRÁTOR 3M™ 
AURA™ 9320

+ FFP2
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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5100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


