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O lakomstve ako „hriechu“
Ozaj, viete, že sedem hlavných hriechov neurčuje viera či náboženstvo, ale
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmysle totiž hlavný hriech znamenal hriech,
pochádzajúci z hlavy.
Dnes by sme povedali povahová
črta. Morálny poklesok. Napríklad. Lakomstvo je totiž neochota podeliť sa o
niečo, čoho má človek zvyčajne značný
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie
na hmotných i nehmotných statkoch.
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať
čo najväčší majetok a realizovaním tejto
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť.
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.
Mimochodom, v kresťanstve – ak niekto pozná evanjeliá, tak potom stále platí
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15),
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo
život človeka nezáleží v rozhojňovaní
majetku.“
Chamtivosť je forma modloslužobníctva. Chamtivosť (alebo lakomosť,
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy predtým sa stala nekontrolovanou túžbou
po zvýšení alebo získavaní či využívaní
materiálneho zisku, výhod (či už ide o

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo
spoločenských hodnôt – napríklad postavenia v spoločnosti alebo nadmernej
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Nepripomína vám to niečo? Nejakú situáciu? Niekoho? Nejakého „politika“?
Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, zamýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť.
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná
plná chladnička, ale to, či si niekto bude
mať z čoho na sviatky navariť. A až potom myslia na nákup pre seba. Poznám
viacerých, našťastie a snažím sa od nich
tomuto učiť.
Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku,
byť oporou v ťažkých časoch?
Akoby moja stará mama povedala:
„Šak by mi to údené ani dolu
gágorom neprešlo“... A pripravila „hokerlík“ pre žobravého huslistu, na ktorom
si vždy pochutnal na jej sviatočnej rezancovej polievke.
Pekný „Veľký“
týždeň, milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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
42.810
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
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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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Informácie k novému prihlasovaniu
sa na očkovanie
Prihlasovanie sa na očkovanie proti dni vopred. Budete tak mať dosť času sa
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých pripraviť.
Svoje údaje máte možnosť zmeniť v
dňoch zmenilo. Štát spustil Čakáreň. Registrácia na očkovanie pre- záverečnej rekapitulácii, prípadne ich
bieha už aj telefonicky.
môžete zmeniť aj po už odoslanej registrácii do čakárne alebo môžete registráZaregistrovať sa na očkovanie proti ciu v čakárni zrušiť.
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke
Po registrácii vám pridelia PIN kód,
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte
Registrácia na očkovanie už prebie- aj na uvedené kontaktné údaje zadaha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 né počas registrácie. PIN kód slúži na
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť všetky zmeny, ktoré môžete realizovať,
počet operátorov.
starostlivo si ho preto uschovajte.
Termíny budú priraďované podľa
veku. To znamená, že o pridelení termíPred vyplnením registračného
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej formuláru si pripravte:
registrácie.
• meno a priezvisko prihlasovanej osoV procese registrácie si budete by,
vedieť vybrať vami preferované očko- • rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde identifikačný údaj,
môžete za očkovaním cestovať.
• názov poisťovne,
• kontaktné údaje: číslo mobilného teAktuálne sú k dispozícii nasle- lefónu a e-mailová adresa,
dovné vakcíny:
• zadajte mobilné telefónne číslo a
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené e-mail, prostredníctvom ktorého s
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi- Vami budú komunikovať ohľadne
zer a Moderna,
potvrdení a termínov. Môžete zadať
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej
určené očkovanie vakcínou od spoloč- dôverujete.
nosti AstraZeneca.
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo,
PSČ a obec/mesto.
Po zaradení do čakárne budete o
» Zdroj informácií korona.gov.sk/
pridelenom termíne očkovania informovaní SMS a e-mailom najneskôr dva
spracovala Renáta Kopáčová
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM KVITNÚCI VEĽKONOČNÝ KAKTUS TRS 1,5 EUR
TEL 0908199695

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Najčítanejšie regionálne noviny

Partička
Partička štyroch obyčajných ľudí sa
rozhodla, že zmení krajinu k lepšiemu. Bolo to nepredstaviteľné, ale postupne získavali podporu a pridávali
sa k nim rôzni ľudia. Bojovali proti
skorumpovanej vláde a nakoniec zvíťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu
krajinu. Boli naučení pracovať opozične, anarchisticky a partizánsky.
Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partička tak dokázala rozbiť starý systém, ale
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúsenosti ani znalosti. Odborníkov, ktorí im
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou.
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú,
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla.
Funguje ďalej priamo pod nimi na úradoch. Namiesto toho, aby opravovali krajinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali
ich konflikty a osobné spory medzi partičkou a jej spojencami. Počas roka vlády
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiánov v poľnohospodárstve a v ďalších oblastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na
vysoké pozície sa dostali noví darebáci
s právnickými titulmi.
Partička sa nakoniec zomkla okolo
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za víťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na
vysoké pozície nedostal. Lenže na také
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokriky a rečnenie nestačia. Treba vedieť definovať, komunikovať a realizovať vízie
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty,
prepájať ľudí a budovať siete odborníkov, rozumieť mnohým technickým
a organizačným detailom, mať schopnosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá
fungovala na neriadených stretnutiach,
komunikovala chaotickými smskami
a emailami a virálnymi kampaňami na
sociálnych sieťach, tento spôsob práce
nepoznala. Nemali ani elementárne odborné znalosti a väčšinou ani nevedeli,
čo nevedia.
Keď partička nastúpila, jeden mafián pokojne poznamenal: „Bude to len
krátka a bezvýznamná epizóda v našich
dejinách.“ Mal, žiaľ,
pravdu. Mafia bola
silnejšia ako partička
a dobré úmysly slušných ľudí nestačili.
Nebola to rozprávka s dobrým koncom.

» Ján Košturiak

13 RôZNE / predaj

/Oravská Lesná/ - Gorali chcú byť národnostnou
menšinou a sčítanie obyvateľov v roku 2021 má byť
pre nich kľúčové. Aj na oficiálnej webovej stránke
v Oravskej Lesnej radia obyvateľom ako to urobiť.
Ak pochádzajú z goralskej obce majú sa prihlásiť k
národnostnej menšine Goralskej tak, že pri termíne „Národnosť“ v kolónke „Iné“ vpíšu národnosť
Goralská. Ak sa prihlási dostatok ľudí, mohli by
byť oficiálne uznaní ako národnostná menšina.
Viacerí túžia zvýrazniť svoju identitu, ktorá je živá
nielen vďaka ľudovej kultúre a reči. Doteraz bolo
pri sčítaní obyvateľov na výber 13 oficiálne schválených národností. Po novom si obyvatelia môžu
dopísať aj vlastnú národnosť.

/ww ocu, or/

14 RôZNE / iné

/Dolný Kubín/ – Do utorka tohto týždňa sa v Dolnom Kubíne sčítalo vyše 15 000 ľudí, čo predstavuje 81,21 percenta predpokladaného počtu obyvateľov. Z miest nad 10 tisíc obyvateľov má Dolný Kubín
aktuálne sčítaných najviac ľudí. Sčítanie je aj pre
mesto veľmi dôležité, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov. Služba
asistovaného sčítania bude k dispozícii od 1. apríla 2021 len pre obyvateľov digitálne vylúčených,
napríklad bez internetu a pre seniorov. O ďalšom
postupe tejto pomoci bude samospráva informovať na vývesných plochách, internetovej stránke a
sociálnych sieťach.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

/im, mb, or/

/Zázrivá – Rozsutec/ - Od začiatku marca až do
15. júna 2021 platí jarná uzávera troch turistických
chodníkov v Národnom parku Malá Fatra z dôvodu
ochrany prírody: 1. Medziholie – Veľký Rozsutec –
Medzirozsutce (červená turistická značka), 2. Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka),
3. Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka). Jar je najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu
a vyvádzanie mláďat rôznych druhov vtákov i cicavcov. Je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku
mali zabezpečený pokoj od ľudskej prítomnosti.
Rezervácie predstavujú v atakovanom území národného parku ostrovy divočiny a nedotknutej prírody. Dôvodom uzávery úseku modrého chodníka
je ochrana kurovitých vtákov. Turisti majú celoročne k dispozícii v národnom parku vyše 150 km značených turistických chodníkov rôznej obtiažnosti
a ochranári veria, že obmedzenia prínosné pre
prírodu budú akceptovať a rešpektovať.

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 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.

/ww npmf, or/

/Žilinský kraj - Orava/ - Až 42 vodičov motorových vozidiel a 11 cyklistov pod vplyvom alkoholu
zaevidovala polícia v Žilinskom kraji v 11. týždni
2021. Nad jedno promile nafúkalo 15 vodičov a
jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.

/im, krpz nk, or/
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Máme tu letný čas
Striedanie letného a zimného času
sa pôvodne malo zrušiť už v tomto
roku, vyslovil sa pre to výbor pre dopravu europarlamentu. Napokon sa
tento návrh necha visieť vo „vzduchoprázdne“.
Väčšina obyvateľov Slovenska je
podľa prieskumu za zrušenie striedania letného a zimného času, natrvalo
by nechali letný. Prechod zo zimného
na letný čas pôsobí totiž na človeka
stresujúco. Aby sa organizmus na zmenu, ktorá „vezme hodinu“, čo najlepšie
adaptoval, je dobré prejsť počas týchto
dní do naozaj oddychového režimu.
Nervozitu, pocit únavy a rozladenosť, ktorá súvisí so zmenou biorytmu,
však môžeme pozitívne ovplyvniť. Z
médií počúvame, že zo soboty na nedeľu sa vyspíme o hodinu kratšie. Ae
prečo? To je také ťažké v sobotu večer
odvaliť sa od obrazovky teevízora skôr
a ísť spať o tú hodinu skôr? Možno je tu
nejaký bioritmus, ktorého nastavenie
neumožňuje ľuďom zaspať, kedy sa
rozhodnú, ale aj s tým sa dá čosi spraviť. Napríklad – popoludní sa dobre
okysličiť v jarnej prírode.
Je známe, že človek sa pod vplyvom zmeny môže ťažšie sústrediť, v

niektorých prípadoch sa môže objaviť
depresívna nálada.
Najrýchejšie sa biorytmus v nasedujúcich dňoch prispôsobí, ak nebudem zbytočne dho ponocovať. A
ak zvýšime fyzickú záťaž nášho organizmu. Chce to napríklad dhšie prechádzky so psíkom. Mimochodom, aj
zvieratká sa dokážu pomerne rýchlo
prispôsobiť, ich návyky napríklad na
vychádzky či kŕmenie v určitú denne
dobu neoklameme. Ale za pár dní sa aj
to poddá samo.
Veľká škoda je, že večerné prechádzky sú naďaej zakázané, s výnimkou venčenia psíkov. Zostáva dúfať,
že situácia sa zmení tak, aby si niekto
spomenul aj na nás, naozaj obyčajných
ľudí..

» red

Výročia a udalosti
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej rehole v rámci „akcie Vír“

27. marca 1983

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

3.
31.

splátky od 99 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

1

splátky od 98 €

202

ssplátky
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o
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Pribudli noví maturanti
– aj bez skúšok
Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku
2020/2021 vypočíta podľa priemeru
známok žiakov za ich celé štúdium.
Maturanti tak dostanú známky na
maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie
štúdia.

sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných
programoch sa berú do úvahy známky
z posledných 4 ročníkov a polročné
známky z posledných dvoch rokov.
Do 10. mája sa na školách uskutoční
koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú
spriemerovanú známku do 19. mája
2021. Výučba v posledných ročníkoch
Ruší sa tiež písomná forma internej stredných škôl sa naďalej uskutočňuje
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dô- a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať
vodom je najmä intenzívnejšia druhá prezenčnej formy výučby.
vlna koronavírusu, s tým spôsobené
Maturita podľa priemeru sa tak
prerušenie dochádzky do škôl v tomto ako minulý rok vzťahuje na štyri poškolskom roku či ťažko predvídateľná vinné predmety. Všetci žiaci dostanú
epidemiologická situácia na Slovensku známky zo štyroch povinných predv budúcich týždňoch.
metov. Ak má žiak piaty alebo šiesty
Žiaci posledných ročníkov stred- dobrovoľný predmet, maturuje z neho
ných škôl budú v tomto školskom roku ústne, rovnako ako minulý rok, alebo
maturovať administratívne. Výsledky do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobmaturitnej skúšky určia školy, rovnako rovoľného predmetu. Ústne maturity
ako vlani, aritmetickým priemerom z na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termívýsledkov žiaka počas celého štúdia ne od 31. mája 2021.
na strednej škole. Priemer známok sa
vypočíta zo všetkých koncoročných
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch
polročných vysvedčení.
Riaditelia stredných škôl do 3.
mája určia skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do úvahy sa berú koncoročné známky zo všetkých ročníkov
pri 4-ročných a 5-ročných programoch
» red
a následne aj polročné známky z po-
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/Žilinský kraj – Orava/ - V 11. kalendárnom týždni chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v kraji o 4,3 percenta a najviac vo vekovej skupine od 6 do 14 rokov. Pri chrípke a jej podobných
ochoreniach stúpla chorobnosť o 41,84 percenta a
najviac vo vekovej skupine do piatich rokov.

/im, rúvz gk,or/

/Párnica – Zázrivá/ - Pre migrujúce skokany
hnedé za obcou Párnica v smere na Zázrivú pracovníci správy národného parku už v predstihu
nainštalovali dočasné zábrany. S príchodom teplejších jarných dní môže migrácia obojživelníkov
prepuknúť v plnej sile a bola by škoda, keby veľká
časť jedincov zbytočne skončila pod kolesami áut.
Skokany hnedé od zábran prenášajú ochranári cez
frekventovanú cestu do jazierka už takmer 25 rokov. Napriek veľkému úsiliu Správy NP vidieť pokles prenesených jedincov. Z pôvodných približne
2 000 jedincov (okolo roku 2000) sa posledné roky
prenesie približne len do 200 jedincov skokana
hnedého. Dôvodom sú zmeny v krajine ako odlesňovanie, sucho, používanie chémie a aj zvýšená
frekvencie áut na komunikáciách.

/ww np, tf, or/

/Dolný Kubín/ – Prvú etapu opráv na budove
Kina Choč začala dolnokubínska samospráva.
Práce zabezpečuje stavebná spoločnosť z Námestova, ktorá vyhrala súťaž vo verejnom obstarávaní.
V súčasnosti odvodňujú spodnú časť stavby, sanujú časť objektu židovskej synagógy a pripravujú
novú prípojku vody. Demontovali oceľové prestrešenie vchodu, ošetrili krov, opravili a natreli drevené prvky, začali zatepľovať podstrešie, dokončia
opravu strešnej krytiny, zvodov dažďovej vody,
bleskozvodov a upravia spevnené plochy okolo
objektu. Prvá etapa opráv vo výške 70 tisíc eur by
mala byť dokončená v júni 2021.

/mb, or/

/Tvrdošín/ - Fotopublikácia, ktorá aj z výšky predstaví najkrajšie miesta regiónu Hornej Oravy, vzniká v Tvrdošíne. Jedinečné umelecké zábery priamo
z kokpitu lietadla predstavia región v neobyčajnom
svetle. Rozsiahle dielo „Tvrdošín a okolie z neba“
má vzbudiť záujem verejnosti o spoznávanie regiónu a má byť zdrojom dobitia pozitívnej energie.
Publikácia plná leteckých záberov má podporiť
najmä domáci cestovný ruch na Orave. Autorom
myšlienky je Milan Paprčka, letecký fotograf a
pilot. Spoluautorkou knihy je Adriana Drugová,
regionálna projektová manažérka. Všetky články
v knihe, ako aj poetické popisy k fotografiám budú
v slovenskom a v anglickom jazyku. Na ojedinelej
publikácii sa môžu podieľať aj samosprávy, kultúrne inštitúcie a regionálne podniky.

/mk, af, or/

/Oravský Podzámok – Dolný Kubín - Orava/
– Nový film vo virtuálnej realite predstavuje autentické dobové scény života v minulosti na Oravskom hrade. Vznikol v rámci projektu slovenskopoľskej cezhraničnej spolupráce. Návštevníci si ho
budú môcť pozrieť cez špeciálne okuliare. Vznikla
aj skrátená 2D verzia filmu a došlo k digitalizácii
piatich historických odevov zo 17. storočia, ktoré
pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov
z Kaplnky sv. Michala. V súčasnosti sú vystavené
v klimatizovanej vitríne s krátkym opisom v troch
jazykových mutáciách. Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková.
Oravské múzeum patrí do malej skupiny múzeí v
Európe, ktoré sa môžu pýšiť takýmito zbierkovými
predmetmi.

/im, om, or/
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Posilnenie rovnosti žien na trhu práce
Medzinárodná asociácia ACCA (The a žien je teda Slovenská republika až na
Association of Chartered Certified 25. mieste z celkom 28 štátov Európskej
Accountants) považuje posilnenie únie. Horšie je na tom len Rumunsko,
rovnosti žien na trhu práce – a ich Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely
rovný podiel na ekonomickom oži- boli zaznamenané v čase strávenom
vení po pandémii koronavírusu – za s rodinou, na pracovnom trhu a vo výnevyhnutnú podmienku ekonomic- kone rozhodovacích pozícií.
kého rastu.
Zamestnaných mužov je až o 13
percent viac než zamestnaných žien
I keď ženy predstavujú celosvetovo a v rozhodovacích pozíciách naprieč
39 percent všetkých zamestnancov, politickou, ekonomickou a sociálnou
mala na ne pandémia na trhu práce sférou je o 68 percent viac mužov. V sleoveľa tvrdší dopad. Z tých, kto stratili dovanom období bolo iba 20,9 percenta
pracovné miesto práve pre pandémiu, žien v parlamente a 23,8 percenta žien
je 54 percent žien.
v predstavenstvách firiem. Čo sa týka
„Je evidentné, že ženy v dôsledku platov, ženy zarábajú v priemere o 20
pandémie neúmerne utrpeli a dôsled- percent menej než muži. Za posledné
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli roky narástli rozdiely aj v starostlivosti
tieto nerovnosti napravené v rámci pro- o domácnosť a deti, a to v neprospech
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje žien. Až 35 percent z nich sa stará
to politické odhodlanie, dostatočné o deti, učí sa s nimi, a to najmenej hopridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa- dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 percít na všetkých úrovniach.
cent mužov.
Ak by muži a ženy mali na trhu práce rovnaké podmienky, podľa dát zverejnených na Svetovom ekonomickom
fóre by bola americká ekonomika výkonnejšiaa o 8,7 percenta, francúzska
dokonca o 17 percent a japonská o 14
percent.
Najaktuálnejšie dáta Európskeho
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali,
že index rovnosti na Slovensku je na
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod označuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bodov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov
» red

Možnosť požiadať o zaslanie
dôchodku na účet príbuzného
Počas koronakrízy môže dôchodca
požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu
zasielala dôchodok na účet inej osoby.
Sociálna poisťovňa tak už počas prvej
vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým
dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v
hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú ho dostávať napr.
na účet rodinného príslušníka. Ak sa však
dôchodca takto rozhodne, mal by počítať
s tým, že vzhľadom na náročné technologické postupy si zriadenie zmeny výplaty
dôchodku vyžaduje dlhší čas, maximálne
však dva až tri mesiace. O prvom termíne
výplaty dôchodku na účet Sociálna poisťovňa informuje dôchodcu oznámením.
Dovtedy mu bude dôchodok zasielať pôvodným spôsobom, teda v hotovosti.
O zasielanie dôchodku na účet príbuzného je možné počas pandémie požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je
zverejnené na jej webovej stránke Žiadosť
o poukazovanie dôchodku/dôchodkov
na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie. Pozornosť treba venovať
správnemu vyplneniu identifikačných
údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním
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dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchodca môže následne vyplnenú žiadosť do
Sociálnej poisťovne zaslať buď poštou,
elektronicky cez e-schránku, e-mailom
na adresu pobočky alebo ju osobne odovzdať do schránky v pobočke. Sociálna
poisťovňa si následne telefonicky overí
súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne
ďalšie potrebné údaje a zmenu spôsobu
výplaty dôchodku zabezpečí.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dôchodok na účet inej osoby v
banke môže poukazovať len počas krízovej situácie. Po jej ukončení, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty
dôchodku, bude dôchodok vyplatený
dovtedajším spôsobom, teda napr. v hotovosti na pošte.

» Zdroj: SP

Školy, služby, záhrada
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461210036

oravsko

Výročia a udalosti
Roztavenie druhého jadrového reaktora
jadrovej elektrárne Three Mile Island

28. marca 1979
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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Výročia a udalosti
česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska

30. marca 1920

POMÁHAME
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Ušetrite na kúrení - využite
výhodné ceny brikiet UNION®
Majitelia rodinných domov, ktorí vykurujú svoje domácnosti pomocou kotlov na tuhé palivá by
sa mali na nasledujúcu zimu pripraviť včas. Nákup paliva tesne pred sezónou, alebo kúrenie menej
kvalitnými palivami môže vykurovanie zbytočne predražiť a nemusí vždy v dome zabezpečiť požadovanú tepelnú pohodu. V priebehu mesiacov apríl, máj a jún môžete využiť zvýhodnenú cenu na
nákup kvalitných nemeckých brikiet UNION®.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE
ZÁSOB PALIVA
Každý správny hospodár vie, že zásoby paliva
je najlepšie doplniť hneď po skončení vykurovacej sezóny. Je to predovšetkým kvôli skutočnosti,
že až 90% slovenských rodinných domov využíva
na kúrenie ako tuhé palivo drevo, ktoré musí do
začiatku vykurovacej sezóny vyschnúť. Toho si
uvedomuje aj nemecký výrobca brikiet UNION®
a napriek tomu, že briketami môžete kúriť hneď
po ich obstaraní, dopĺňa sklady svojich veľkoodberateľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. apríla do
30. júna kvalitné hnedouhoľné brikety za bezkonkurenčné ceny. „Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny
brikiet cez jarné mesiace. Z našich skúseností vieme, že práve toto obdobie je najlepší čas na ich

kúpu. Na produkty UNION® môžete pýtať priamo
u veľkoobchodníkov, každý predajca rád poskytne bližšie informácie a pripraví cenovú ponuku,“
približuje v mene poprednej nemeckej značky brikiet UNION® Klára Šerhaklová,

PREČO BRIEKTY UNION®
Hnedouhoľné brikety sú ideálnou voľbou pre
majiteľov kotlov na tuhé palivo. Po kvalitatívnej
a praktickej stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti
vykazujú najlepšie parametre spomedzi tuhých
palív. Lisované sú výhradne z hnedouhoľného prachu, bez prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynikajú
nízkym obsahom síry a ostáva po nich menej popola. Spaľovanie brikiet UNION® je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Brikety navyše horia
rovnomerne a dlho, vďaka čomu vedia zabezpečiť
optimálnu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe. Aj
napriek, na prvý pohľad, vyššej obstarávacej cene,
budú vaše náklady na kúrenie nižšie.

Brikety UNION® sú teraz dostupné za zvýhodnené ceny. Ponuku Vám na vyžiadanie radi pripravia
autorizovaní predajcovia.
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● Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.
● Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po
nich menej popola.
● 100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušeného, upraveného hnedého uhlia a nepridáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.
● Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu
a kvality.
Viac o briketách UNION® nájdete na
https://www.union-original.com/sk.
94-0017

Hnedouhoľné brikety sú cenovo výhodné a ľahko skladovateľné tuhé palivo. Šetria čas, prácu
a znižujú náklady na vykurovanie. Okrem nesporných beneﬁtov, ktoré toto palivo ponúka si môžete kvalitné nemecké brikety UNION® kúpiť v priebehu marca, apríla a mája za zvýhodnenú cenu.

zamestnanie, služby
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

85_0198

36-0002

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
- VODIČ VZV

68-27

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0800 500 091

v Dolnom Kubíne
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0050

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

