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DISTRIBÚCIA (36.230 domácností) /Dolný Kubín – Orava/ - Druhý ročník fotosúťaže 
Stromy a my vyhlásila Oravská knižnica A. Habo-
vštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž potrvá do 30. 11. 
2021 a je venovaná medzinárodnému dňu stromov, 
ktorý tento rok pripadol na 21. októbra. Záujemco-
via môžu posielať svoje fotografie na detske@orav-
skakniznica.sk v dvoch kategóriách - do a nad 18 
rokov. Víťazné i ostatné foto budú zverejnené na 
webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach. 

/ok mbf, or/

/Orava - Žilinský kraj/ – Aj obyvatelia Oravy 
môžu do 8. novembra 2021 podať návrhy na udele-
nie krajskej Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť 
na adresu rmzk@rmzk.sk. Odborná porota v réžii 
Rady mládeže Žilinského kraja 26. novembra udelí 
ceny v kategóriách aktívny mládežník, aktívny ob-
čan, top starosta/primátor, obec s najpriateľskej-
ším vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti.

/ww rmž, or/

/Námestovo - Tvrdošín – Dolný Kubín - Orava/ 
- Od pondelka 1. novembra 2021 sú okresy Námes-
tovo a Tvrdošín v treťom stupni ohrozenia a na co-
vidovej mape v čiernej farbe. Okres Dolný Kubín 
je bordový, má vyše 65 percentné očkovanie ľudí 
nad 50 rokov a výskyt infikovaných je prevažne v 
rodinách.

/ww úvz, or/

/Leštiny – Rabča/ - V 12. kole VI. futbalovej ligy 
bol najpozoruhodnejší zápas Leštín s Rabčou. Od 
popredných mužstiev súťaže všetci aj čakali kva-
litný futbal. A tímy nesklamali. Po skončení str-
hujúcej hry sa odborníci i fanúšikovia zhodli, že 
takých zápasov by malo byť viac. Leštiny vyhrali 
nad Rabčou 3:2 (1:0), o góly sa postarali: 22. O. Bu-
diak, 73. A. Veselský, 87. A. Slamka - 59. F. Jagelka, 
89. P. Pikoš.

/ww, pľ, or/

/Dolný Kubín – Nižná – Zákamenné/ - Takmer 
sto recitátorov z celého Slovenska sa zúčastnilo 67. 
ročníka Hviezdoslavovho Kubína, celoštátnej súťa-
že v umeleckom prednese poézie a prózy v Dolnom 
Kubíne. Z oravských účastníkov získali najvyššie 
ocenenia: V II. kategórii prednesu prózy zlaté pás-
mo Mária Kristofčáková z Nižnej a v III. kategórii 
prednesu poézie zlaté pásmo Sofia Kurňavková zo 
Zákamenného. Kvôli pandémii si mohli diváci po-
zrieť aktuálny ročník podujatia aj on-line a organi-
zátori zrušili všetky sprievodné programy.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ – Pri príležitosti Dňa vzniku samo-
statného československého štátu odhalili bustu 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Dolnom Ku-
bíne na ulici nesúcej jeho meno. Milan Rastislav 
Štefánik spolu s T. G. Masarykom sa významne po-
dieľali na vzniku Československej republiky.

/ww, or/
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám zrenovované 
2 kreslá typu Halabala 
0918372216

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Predám ošípané domáci 
chov 0911808698

»Žena 42r z okresu Tvrdosin 
hľadá spriaznenú dušu, 
priateľa 0950506068

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Som univerzitný profesor. Dovolím si 
teda túto úvahu. Univerzity bývali mo-
torom pokroku. Dnes to tak nie je. 

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak

/Zuberec/ – Cestu v katastrálnom území Zuberca 
rekonštruuje Žilinský samosprávny kraj, pretože 
už roky bola v dezolátnom stave, plná nerovností a 
výtlkov. Opravu a modernizáciu cesty robia v rámci 
projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pa-
miatkam na slovenskej a českej strane - Interreg SK 
– CZ. Stavebnými úpravami sa predĺži životnosť a 
stabilita podložia cesty, zlepší sa jej stavebno-tech-
nický stav vrátane odvodňovacích zariadení a zvýši 
sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

/im, ww žsk, or/

/Dolný Kubín/ – V zmodernizovanej a rozšírenej 
lôžkovej časti ortopedického oddelenia bude po-
skytovať zdravotnú starostlivosť Dolnooravská ne-
mocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne.   Priesto-
ry vznikli prestavbou starých operačných sál, ktoré 
boli nevyužité. Pacientom ortopédie sa po pandémii 
skrátia čakacie lehoty. Postele sú vybavené dezin-
fekciou rúk, izby majú vlastné kúpeľne a táto časť 
nemocnice je už klimatizovaná. V budúcnosti by 
chceli rekonštruovať neurologickú JIS.

/mr, im, ww, or/

/Námestovo - Orava/ - Na Oravskej priehrade a v 
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava policajti v 
spolupráci s rybárskou strážou a štátnou ochranou 
prírody zistili ďalšie porušovania zákonov ochrany 
prírody. Odhalili trestný čin pytliactva, ktorého sa 
dopustil ukrajinský občan, tiež štyri priestupky na 
úseku životného prostredia a tri priestupky na úse-
ku rybárskeho práva. Kontroly pokračujú.

/ww chk, pz, or/

/Dolný Kubín/ - Po dlhoročnej rekonštrukcii ha-
sičskej stanice dolnokubínski hasiči opäť pôsobia v 
meste. Posledné štyri roky pracovali v prenajatých 
priestoroch v Oravskej Porube. Upravená i pristave-
ná budova spĺňajú požiadavky súčasných profesio-
nálnych hasičov. Priestranné garáže s odsávaním 
výfukových plynov a znovu lepšou polohou na vý-
jazdy, sklzné tyče, veža na trénovanie, posilňovňa 
i ostatné nové vybavenie prispejú k skvalitneniu 
zásahov.

/ww, or/
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U nás si nemusíte 
od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399
-38%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• 

• 
• 

199
-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

• 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

• 

069

-36%
100 g

mäsa

Med kvetový

333
950 g

(1 kg = 3,51) 033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• 
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0
-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• 

0
-50%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena

• 
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• 

200 g

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1
-44%

250 g
145 g

1
1 l

0
1 kg

od pondelka
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člen sietečlen sietePo - So 8.00 - 18.00 hod. 
www.domoss.sk

Otváracie hodiny

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

Zľavy 
až do -60%

Akcia platí od 8.11. do 29.11.2021

Kompletnú ponuku Black Friday 

produktov nájdete na www.domoss.sk
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
����������������������
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

� naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
��noktúria – časté močenie hlavne v noci
� pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
��zakalený moč
��krv v moči
��silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
� bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
� bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
� ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
� príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

��bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
��zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
��dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
� abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Dolný Kubín Mzda: 3,58 €/h. brutto 

Kaufland Dolný Kubín Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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Inzercia
0908 792 859
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Ubytovanie ZDARMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 230 domácností 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

č. 44 / 5. november 2021 / 25. ročnÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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spravodajstvodk@regionpress.sk
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/Brezovica/ - Sto bežcov sa postavilo na štart nul-
tého ročníka pretekov Beh brezovickým chotárom 
v réžii občianskeho združenia a organizátora behu 
Samuela Kovalika. Nové podujatie s radosťou pri-
vítala aj Oravská bežecká liga. Kategóriu mužov v 
Brezovici vyhral Mário Košút z Triatlon teamu Vav-
rečka, druhý finišoval Michal Tuka z Nižnej a tretí 
dobehol Pavol Bakoš z Chlebníc. Ženskú kategóriu 
vyhrala Miroslava Strežová (49:13,6 min), druhá 
dobehla Lýdia Števuliaková z Čimhovej a ako tretia 
Jarmila Kakusová zo Zákamenného.

/ww, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Treťou dávkou vakcí-
ny Pfizer očkujú v Žilinskom samosprávnom kraji 
pevné očkovacie centrá v nemocniciach a polikli-
nikách, ambulancie, sedem výjazdových skupín z 
nemocníc a výjazdový tím VakciZuzky naďalej jazdí 
do regiónov. Kraj zabezpečuje očkovanie aj priamo 
vo firmách a stredných školách. Odbor zdravotníc-
tva Úradu ŽSK podáva informácie na linkách 0915 
396 428 a 0918 829 989.

/im, ww oz žsk, or/

/Trstená/ - Protestné zhromaždenie a protestný 
pochod proti návrhu zákona o reforme nemocníc 
sa uskutočnil v Trstenej. Občania a zástupcovia 
všetkých hornooravských obcí protestovali aj v 
mene ostatných nemocníc v ŽSK. Vyjadrili zásadný 
nesúhlas so súčasným návrhom a žiadali minister-
stvo zdravotníctva, aby avizovanou optimalizáciou 
neohrozilo dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre 
ľudí. Aj Hornooravská nemocnica s poliklinikou v 
Trstenej by sa mala stať komunitnou, avšak v tom 
prípade by už nedokázala vybaviť urgentné prípady 
s právom na rýchlu zdravotnú pomoc do 35 minút.

/im, ww, or/

/Žilinský kraj – Orava/ – Ústavnú zdravotnú sta-
rostlivosť minimálne v doterajšom rozsahu a štruk-
túre na území kraja žiadajú poslanci zastupiteľstva 
Žilinského samosprávneho kraja. Rozhodli o tom 
25. 10. 2021 na mimoriadnom zasadnutí. Zároveň 
vyzvali kolegov, ktorí sú aj poslancami Národnej 
rady SR, aby pri prerokovávaní zákona o štátnom 
rozpočte apelovali na dofinancovanie zdravotníc-
tva na úrovni štyroch percent z vymeriavacieho 
základu. Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho ho-
vorkyne považuje za kľúčovú konštruktívnu disku-
siu s regiónmi o reforme nemocníc.

/im, ww, or/
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Tel:0905 267 750 LIESEK 441

InZerÁT,KTorÝPreDÁvA

0907 727 203
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InZerÁT,KTorÝPreDÁvA

0907 727 203
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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WWW.REGIONPRESS.SK
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Hľadáme
BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk

práca v skladoch
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Námestovo, Hviezdoslavova 18 | 0904 545 103 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00
Tvrdošín, Trojičné nám. 121 | 0911 162 624 | Pon - Pia 8.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 42 | 0949 572 426 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

WWW.REGIONPRESS.SK
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