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/Zuberec – Brestová – Oravský Biely Potok/ - 
Tohtoročné 45. Podroháčske folklórne slávnosti sa 
uskutočňujú 6. - 8. augusta v priestoroch Múzea 
oravskej dediny v Zuberci – Brestovej  s obme-
dzeným programom, ktorý reflektuje na aktuálne 
protipandemické opatrenia. Predaj vstupeniek pre 
stanovený počet osôb na jednotlivé programové 
bloky festivalu prebieha na stránke www.pfs.zu-
berec.sk. Program Večer v Múzeu oravskej dediny 
bol tento rok zapísaný do zoznamu najlepších spô-
sobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva 
na Slovensku a bude mu patriť prvý blok festivalu 
v piatok podvečer v skanzene, kam si Janoštínovci 
a členovia FS Brestová zo Zuberca pozvali ako hos-
ťa jubilujúci FS Podpoľanec. V Or. B. Potoku bude 
program  pokračovať od 19.00 hodiny. V sobotu a 
v nedeľu bude program 45. PFS prebiehať v Múzeu 
oravskej dediny od 9.00 hodiny a je podrobne uve-
dený na vyššie uvedenej internetovej stránke. 

/oks, or/

/Orava – Žilinský kraj/ - Turisti môžu získavať 
pečiatky a zapájať sa do druhého ročníka súťaže 
„Spoznaj kraj“ do konca septembra aj na Orave. 
Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský 
turistický kraj ponúkla v celom kraji až 50 miest a 
do súťaže sa možno zapojiť po návšteve siedmich 
z nich. Hrá sa o bicykle, pobyty, vstupy, skipasy 
a adrenalínové zážitky v kraji. Bližšie informácie 
nájdu súťažiaci na stránke www.spoznajkraj.sk. V 
tomto roku sú do súťaže zaradené aj horské chaty 
- jedna v Západných Tatrách na Orave, tri v Malej 
Fatre a jedna na Liptove.

/im, mr, ich, or/

 
/Tvrdošín – Ružomberok/ - V obchodoch s hrač-
kami v Tvrdošíne a v Ružomberku našli príslušníci 
finančnej správy z Oravy stavebnice so znakmi 
napodobeniny. Išlo o skladačky s obľúbenou poli-
cajnou, hasičskou i vojenskou tematikou, o staveb-
nice farmy so zvieratami a pre dievčatá princezné 
a dievčenský svet. Podozrivé na nich bolo vyob-
razenie ochrannej známky i celkové vyhotovenie 
a spracovanie výrobkov. Všetci majitelia predajní 
preukázali kontrolujúcej hliadke od koho ich na-
dobudli a podľa ich vyjadrení netušili, že môžu 
byť napodobeninami. „Príslušníci finančnej sprá-
vy tovar zaistili a požiadali o odborné vyjadrenie 
zástupcu držiteľa ochrannej známky, o ktorej mali 
podozrenie, že bola zneužitá. Ten to už v niekto-
rých prípadoch potvrdil,“ informovala hovorkyňa 
Colného úradu Žilina Božena Chríbiková. Zaistené 
falzifikáty hračiek príslušníci finančnej správy 
zlikvidujú.

/im, ww cú bch, or/

Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme

8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti
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7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti

Keď ukazuješ prstom na druhého člo-
veka s nejakou výčitkou, pozri sa na 
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba. 

Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo-
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, 
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal 
správny prístup alebo si na nich nemal 
čas. Ak ich vyzývaš k  práci na veľkom 
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy 
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy-
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla 
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od-
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo-
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na 
druhého človeka, tri prsty na teba a palec 
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá-
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás 
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na 
sebe praskliny a škvrny. 

Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám 
hovorí, že zodpovednosť za náš život 
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru-
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé-
ho za to, čo nám život priniesol. Druhý 
prst ukazuje na nás preto, aby sme si 
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým 
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí 
chcú pomáhať druhým a  zachraňovať 
svet. Pomoc však často potrebujú oni – 
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje, 
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme 
dostali dar života a množstvo iných da-
rov. Často si ich vôbec nevšímame a iba 
poukazujeme na druhých, porovnávame 
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa. 

Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa – 
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie, 
slobodu a  vzťahy s  blízkymi. Mnohí 
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli 
a  vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich 
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu 
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič 
nechýba a neustále ukazujú na druhých 
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti ale-
bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa 
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú. 
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali 
nad sebou lamentovať a začali využívať 
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smero-
vanie našej cesty a pa-
lec otočený do neba 
na nášho navigátora 
a  ochrancu. Pred-
tým ako ukážeme 
prstom na druhých, 
zamyslime sa nad 
piatimi prsta-
mi na ruke.

Tri prsty

» Ján Košturiak
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»Kúpim staré Babeta Pionier 
Jawa aj diely 0940086411
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»Predám televízor 30eur tel 
0949804608

»Predám kozu, má mlieko a 
zajace HYLA. 0908946844

»Zberateľ z TS Kúpim Mince 
Bankovky Plakety Vyzname-
nania ďalej staré Vzduchov-
ky Bodáky a iné 0940086411

»Predám za polovičnú cenu 
isover šírka 1,20 m hrúbka 
160 m m 4.56m štvorcového 
9e tel. 0908058675
»Predám za polovičnú 
cenu pvc 110 - ky 5ks odpa-
dové dl 4m 9e za kus tel. 
0908058675
»Predám za polovičnú cenu 
roxor 6ks 10-ka 10m 4e za ks 
tel 0908058675
»Predám vojenské kanady 
nové tel 0949804608

»Predám knihy Agathy 
Christie z edície Zelená 
knižnica. Pre viac informá-
cií ma kontaktujte na čísle: 
0911922246

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 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

/Dolný Kubín/ - Mysli lokálne, správaj sa lokálne, 
cíť lokálne, podpor lokálne – zaži Lokalnô! Také je 
hlavné poslanie nového projektu Oravského kul-
túrneho strediska. Po úspešnej téme o včelách a 
ich produktoch sa bude konať stretnutie na tému 
bylinky 11. augusta 2021 v Parku Martina Kukučí-
na v Dolnom Kubíne. 

/or/

/Kraľovany/ - V jazere bývalého kameňolomu v 
Kraľovanoch – Rieke sa utopil 33-ročný muž z Mar-
tina. Išiel si tam zaplávať ako stovky ďalších ľudí 
v tom čase a stratil sa pod hladinou. Potápači ho 
našli asi päť metrov od brehu v takmer šesťmetro-
vej hĺbke a zdravotníci mu už nedokázali pomôcť. 
Vstup do bývalého kameňolomu a kúpanie v jaze-
re sú zakázané! Ľudia ho stále porušujú. Záchran-
nú akciu zabezpečovali hasiči z Dolného Kubína a 
Martina a zo Záchrannej brigády zo Žiliny.

/ww, or/

/Veľký Rozsutec - Štefanová/ - Horská záchran-
ná služba vystríha turistov pred búrkami v horách. 
Počas zostupu z Veľkého Rozsutca bol slovenský 
manželský pár nepriamo zasiahnutý bleskom. 
Muž pri páde spôsobenom tlakovou vlnou utrpel 
viaceré tržné poranenia hlavy a pociťoval tŕpnutie 
nôh. Žena bola po páde len poudieraná a nepo-
trebovala pomoc. Informovala o tom Horská zá-
chranná služba na svojom webe. Kvôli prebiehajú-
cej búrke nemohli nasadiť leteckú techniku a tak 
záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra 
išli mužovi na pomoc terénnym automobilom a 
pešo a po transporte do doliny ho posádka sanitky 
odviezla do nemocnice.

/im, ww hzs, or/

/Námestovo/ - Námestovskí futbalisti v prvom 
zápase v II. lige zažili trpkú skúsenosť, keď doma 
prehrali s Banskou Bystricou vysoko 0:7. Bol to ná-
ročný súper. Dukla Banská Bystrica s ambíciami 
postúpiť neumožnila námestovským nováčikom 
II. ligy dať gól. Zápas sledovalo sedemsto divákov. 

/ww, or/

/Lokca/ -  Tretieho ročníka Behu na rozhľadňu 
Brabírku v Lokci sa zúčastnilo šesťdesiat bežcov. 
Preteky vedúce lesnou cestou a s prevýšením až 
tristo metrov vyhral Róbert Judiak z Dolného Kubí-
na v novom rekorde podujatia 21:46 minúty. Prete-
ky, ktoré organizuje Občianske združenie Beskydy 
bez hraníc otvorili najmenší bežci. Zo žien bola 
časom 28:57 najrýchlejšia Jarmila Kakusová zo Zá-
kamenného. Desať najlepších bežčov 3. ročníka na 
Brabírku: 1. Róbert Judiak (KB Breza) 21:46 min, 2. 
Mário Košút (TT Vavrečka) 22:27, 3. Pavol Hrubjak 
(TT Vavrečka) 22:59, 4. Tomáš Smolka (Párnica) 
23:31, 5. Marek Florek (Zákamenné) 24:16, 6. Samu-
el Florek (Bežecký klub Dolný Kubín) 25:03, 7. Ma-
tej Graňák (Or. Jasenica) 25:15, 8. Matúš Lipničan 
(Cyklistická tour) 26:14, 9. Ivan Vidiečan (Krivá) 
26:17, 10. Martin Belvočník (Vasiľov) 27:15.

/ww lok, or/

/Dolný Kubín/ – Po návšteve dolnokubínskej 
nemocnice minister zdravotníctva Vladimír Len-
gvarský povedal, že všetky štyri nemocnice, ktoré 
má Žilinský  samosprávny kraj v pôsobnosti, sú 
vo veľmi dobrej kondícii a ministerstvo nejde rušiť 
žiadne nemocnice, ale  nastavuje pravidlá tak, aby 
občania dostali v správnom čase kvalitnú zdravot-
nú starostlivosť.

/im, ww, or/ 
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Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR

9. augusta 1173  
začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Výročia a udalosti
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V posledných mesiacoch  nie je núdza 
o mimoriadne meteorologické javy. 
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich 
končinách nemusí byť zjavením, ale 
bežnou skutočnosťou. Veda však po-
kročila a mohli by sme vopred dostávať 
varovania.

Vedieť tak vopred, že sa blíži pohroma 
a pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Scho-
vať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak 
čas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť 
si doklady, vodu...

Pripravovaný systém SMS varovania 
na Slovensku sa k takejto predstave začína 
blížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém 
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní 
rezortu vnútra s mobilnými operátormi, 
účinný a včasný bude najmä pri použití vo 
vymedzenom území, napríklad v mestskej 
časti či susediacich obciach. Pre TASR to 
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra 
(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z 
európskej smernice, fungovať by mal naj-
neskôr v júni roka 2022.

„Použitie SMS varovania na celé úze-
mie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS 
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky 
by podľa vyjadrení mobilných operátorov 
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodob-
ne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je 
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén 
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a 
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že 
doručenie SMS nie je možné garantovať. 
„Preto tento systém bude vždy len dopln-
kovým spôsobom varovania,“ upozornilo 
ministerstvo. Predpokladané finančné ná-
klady zatiaľ podľa MV SR nie je možné pres-
ne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s 
mobilnými operátormi týkajúce sa aj tech-
nického a procesného riešenia Reverse 112.

Realizáciou systému Slovenská repub-
lika naplní záväzky novelizovanej smer-
nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií. Cez SMS by 
občania mohli dostávať meteorologické 
výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriad-
ne udalosti, ako sú povodne či teroristické 
útoky.

V každom prípade, v dňoch, keď je 
búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe 
meteorologické stránky, na ktorých sa do-
staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich 
tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí-
ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to 
asi bude mať.

Varovanie 
pred pohromou môže prísť

» red
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11. augusta 1934  
na ostrove Alcatraz neďaleko San Francisca boli uväznení prví 
trestanci

Výročia a udalosti
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ČO SA SNÍVA TRPASL KOM
ST

AN
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V 
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KA

Dosť 
smutná 
komédia 
či správa 
o výskyte 
trpaslíkov

GENERÁLNI PARTNERI

18. 8. 2021 o 19,00 hod. 
Dom kultúry Trstená

Cena vstupného

19,- € 

12. augusta 2009  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 8:00 h. a skončil 
o 20:00 h., kvôli výbuchu v Bani Handlová 10. augusta

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 9. 8.

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
Vajcia 
“M”

129
-35%
cena za 100 g

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

399
805 g

(1 kg = 4,96)599
Supercena

cena za 1 kg

• z bravčového pliecka/stehna

• krájaný

159
200 g

(100 g = 0,80)239

440 g

(1 kg = 5,43)

• v ponuke aj Treska 
v majonéze 
440 g za 1,79 €

149
Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

319
-33%

cena za 1 kg

• bez kost�, 
vcelku
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• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

0
-41%

cena za 1 kg

cena za 100 g

805 g

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Camembert

149
-31%

(1 kg = 5,96)

250 g

• v dyhe

089

250 g

(1 kg = 3,56)

390
10 x 0,5 l

5 l

Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

• v dyhe

• sýtená/jemne sýtená

029

2 l

(1 l = 0,15) 289

8 x 120 ml

(1 l = 3,01)

960 ml

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Ko nt a k t :  0 9 1 1  8 7 6  8 9 5 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 207 000,- €   Zábezpeka: 30 000,- €
Termíny obhliadok: 03.08.2021 11:30 hod., 11.08.2021 11:30 hod.

Termín a miesto dražby: 18.08.2021 o 11:30 hod.
Hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí

DRAŽBA 2 izbového bytu a 6 izbového bytu, v rodinnom dome súp. č. 1866 na parc. č. 
606/4 s podielom 5518/38962, 21349/38962 na spoločných častiach a spoločných zariadeni-
ach domu a k pozemkom na parc. č. 606/4, kat. územie Dolný Kubín, okres Dolný Kubín 

2-izbový byt a 6-izbový byt * Dolný Kubín2-izbový byt a 6-izbový byt * Dolný Kubín
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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mobil: 

0940 973 777
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25

25

10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

Opletalova 71, 841 07 Bratislavan á s t u p

IHNED

€
brutto962

€
brutto993

PONUKA PRÁCE

+421 +421|

Inzercia 207x67   15.6.2021
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

85
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

87
-0
06

1
75

-7
2

Mzda: 4,34 Eur/Hod. + príplatky

Mzda: 10,45 Eur/Hod. 

VIDOSA S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

OPERÁTOR VÝROBY 
PRIJME DO TPP NA POZÍCIU

Kontakt: 0948 297 908 I  0948 443 426 I  0948 464 487  I 0948 231 273   

85
_0
59
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e-mail: nabor.vidosa@gmail.com 
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30907 545 2580907 545 258

Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! 
Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 
mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednos-
tne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 
úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo 
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. 
Nástupy od cca 30.8.2021. 

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

59

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
� v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
� v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

� Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
� Druh pracovného pomeru: plný úväzok
� Termín nástupu: dohodou
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€


