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28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska
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Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, 
Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská 
Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá 
Hora, Zázrivá, Kraľovany
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TVRDOŠÍN

INZERCIA

 

ORAVSKO
DOLNOKUBÍNSKO-NÁMESTOVSKO-TVRDOŠÍNSKO

Marta Kontrová  0907 727 203
Bc. Anna Lukáčiková  0908 792 859
Slávka Sigetová  0910 392 751

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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auto-moto/iné

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim SIMSON, BABETU, PI-
ONIER STELU, aj diely. 0949 
505 827

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

rôzne/predaj
»Predám konzumné zemia-
ky cena 0,50kg 0907 595 
806

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
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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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2 a 
4ka.
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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren
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INZERCIA

0908 792 859

22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
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23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 905 595 996

Odborový zväz 

potravinárov 

Slovenskej republiky 

Ti ponúka výhodné služby 

a benefity v potravinárskom 

priemysle.

Staň sa 

členom odborov !
Staň sa 

členom odborov !

PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 

výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 

14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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Vo Volovských vrchoch, v katastrál-
nom území obce Vyšný Medzev, 
pribudla nová turistická útulňa s 
unikátnou architektúrou. Turistom 
poskytne bezpečné útočisko. Jej vý-
stavbu zabezpečil turistický klub 
Hikemates v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus.

Útulňa sa nachádza v lokalite Klop-
táň medzi Gelnicou a Vyšným Medzevom 
a turisti sa k nej môžu dostať z obce Vyš-
ný Medzev. Ide o lokalitu s najčistejším 
ovzduším na Slovensku, preto si milovní-
ci prírody môžu v okolí naplánovať aj za-
stávky ako je Medzevský hámor, Jasovská 
jaskyňa či rastlinný kostol sv. Ladislava 
nad obcou Debraď. Nová útulňa poskyt-
ne turistom prechádzajúcim trasou SNP 
alebo nadšencom turistiky v tejto oblasti 
komfortné útočisko s kapacitou 10 lôžok, 
priestor na stravovanie a menšiu piecku. 
„Slovensko má čo ponúknuť domácim aj 
zahraničným turistom, rozhodli sme sa 
preto priniesť do slovenských hôr novú 
generáciu útulní s kvalitnou architek-
túrou a čo najmenším zásahom do pro-
stredia. Útulňa vo Volovských vrchoch 
poskytne bezpečné útočisko všetkým 
milovníkom hôr,” vysvetľuje spoluautor 
projektu Patrik Pajta z turistického klubu 
Hikemates, odkiaľ prišiel v rámci projek-
tu „Zaži útulne“ podnet. 

Podľa košického župana Rastislava 

Trnku je dobrou správou, že sa cestovný 
ruch v kraji rozvíja, chce preto v projek-
te pokračovať a budúci rok podporiť vý-
stavbu ďalšej turistickej útulne. „Útulne 
sú špecifické priestory, ktoré poskytujú 
všetko, čo v prírode turistom absentuje. 
V praxi ochránia pred dažďom, vlhkom 
a sú skvelým miestom na regeneráciu. 
Objekt vo Volovských vrchoch poskytne 
nocľah na pričniach, miesto na konzumá-
ciu jedla a návštevníci tam nájdu aj piec-
ku. Útulňa disponuje pultovou strechou, 
ktorá prečnieva nad vstupom a spolu s 
bočnými fasádami vytvára závetrie. Aj tu 
platí iba jedno, je lepšie raz vyskúšať ako 
stokrát počuť. Srdečne pozývam spoznať 
Košický kraj aj novinku na trase SNP”, 
uviedol predseda Košického samospráv-
neho kraja, Rastislav Trnka.

Výstavbu turistickej útulne zafinan-
covala krajská organizácia cestovného 
ruchu sumou 65 724, 92 eur.

Zdroj informácií a foto 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji pribudla útulňa

» ren
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0907 870 081

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    18 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red

3
3
-0
0
4
9



ORzel22-42 strana- 4

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

/Námestovo – Dolný Kubín/ - V Strednej odbor-
nej škole podnikania a služieb v Námestove sa ko-
nal 6. ročník regionálnej kaderníckej a kozmetic-
kej súťaže. Žiačky zo 6 stredných odborných škôl 
prezentovali zručnosti a nápaditosť v účesoch na 
tému Out of this World a v líčení Science fiction. 
Z oravských súťažiacich získali ocenenia: v ka-
derníckej tvorbe 3. miesto Viktória Dubašáková, 
v kozmetickej súťaži 1. miesto Viktória Jablonská 
a 3. miesto Sofia Chylová, všetky tri zo SOŠ pod-
nikania a služieb Námestovo. Cenu poroty v líčení 
si prevzala Michaela Nováková zo SOŠ obchodu a 
služieb Dolný Kubín. 

/soš ml, or/

/Orava/ - Nikotínové vrecúška sa podobajú žu-
vačkám, v predajniach ich dostať vo farebných 
škatuľkách v tvare puku a zvyčajne sú uložené pri 
pokladni. K tejto droge s vysokým obsahom nikotí-
nu sa rôznymi formami dostávajú už aj žiaci a štu-
denti na Orave. Školy robia rozsiahle preventívne 
opatrenia, informujú rodičov. Používanie vrecúšok 
vkladaním pod pery je nenápadné, nepáchnu ako 
cigarety a majú príchuť ovocia, vanilky, mentolu... 

/im, ww zš, or/

/Čimhová/ - Obec Čimhová bola vybraná do 
výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie 
kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý organizuje 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD). Výskum v SR realizuje Národný inštitút 
vzdelávania a mládeže (NIVAM).  Hlavná fáza pre-
bieha od 5. 9. 2022 do 31. 3. 2023. Externí pracovníci 
inštitútu uskutočňujú rozhovory v náhodne vybra-
ných domácnostiach v obci a zaznamenajú ich v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov a sú považované za prísne dôverné. 

/ww ocu, or/

/Oravský Podzámok/ – Oravský hrad navštívilo 
vyše 132 tisíc turistov za osem mesiacov tohto roka, 
čo je o takmer 39 percent viac ako vlani v rovna-
kom období. Najväčší podiel 62 percent tvorili do-
máci návštevníci. Druhou najnavštevovanejšou 
bola Oravská lesná železnica. Celková návštevnosť 
expozícií Oravského múzea stúpla o takmer 30 per-
cent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. 

/im, ww om, or/

/Námestovo – Tvrdošín/ - Na Slanickom ostrove 
umenia uprostred Oravskej priehrady ukončila 
Oravská galéria turistickú sezónu začiatkom ok-
tóbra a oproti vlaňajšku zaznamenala pokles náv-
števnosti. Ďalšiu z vysunutých expozícií Galériu 
Márie Medveckej v Tvrdošíne od začiatku sezóny 
do konca augusta navštívilo 3034 turistov, čo je 
viac ako za celú minuloročnú sezónu. 

/im, og, or/

/Dolný Kubín/ - Informáciu o povinnosti uzav-
rieť, rekultivovať a monitorovať skládku priemy-
selných odpadov prijalo vedenie mesta Dolný Ku-
bín so znepokojením, lebo mesto na túto skládku 
odpad nikdy nevyvážalo. Povinnosť samospráve 
pripadla zo zákona po tom, ako sa pôvodný pre-
vádzkovateľ súkromná spoločnosť ESI dostala do 
konkurzu. Odpad na skládku ukladala spoloč-
nosť OFZ. Problematická je aj priľahlá čistiareň 
priesakových vôd, keďže nevyčistená kvapalina 
zo skládky počas kontroly v roku 2022 nespĺňala 
limitné hodnoty arzénu, čo potvrdila Slovenská 
inšpekcia životného prostredia.

 /im, dk, or/

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti 25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti
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