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Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská 
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných 
časoch príliš nenosí a je skôr pova-
žovaná za akúsi slabosť či neschop-
nosť okamžite reagovať a rýchlo ko-
nať, za akési odovzdanie sa osudu. 
Nie je to však tak, alebo ako povedal 
Otto František Babler: „Trpezlivosť 
nie je apatia a neúčasť, ale naopak 
úsilie a sústredenosť.“

Žijeme v časoch, kedy je zvykom 
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie 
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy. 
Život okolo nás beží vysokým tempom 
a my sa snažíme držať s ním krok. Z na-
šich životov sa celkom vytráca pokoj a 
v každodennom zhone zabúdame spo-
maliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu 
potom podliehame nervozite, hnevu, 
agresii.

Trpezlivosť prináša do našich 
životov väčšiu harmóniu. Môže nám 
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa 
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život 
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele, 
nájsť nové obzory. Je to práve trpezli-
vosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať 
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

Trpezlivý človek sa vyznačuje po-
kojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže 
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha 
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde 
všetko hneď tak, ako si zaumieni či 
predstavuje. Aj preto sa mu životom 
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že 
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti 
dopracovať, pretože trpezlivosť je zruč-
nosť, ktorej sa dá naučiť, 
bude to však vyžadovať 
isté úsilie. Odmenou 
nám môže byť zlepšenie 
kvality nášho osobné-
ho i pracovného živo-
ta, ako aj vzťahov s 
ľuďmi okolo nás.

Trpezlivosť ruže prináša

» Renáta Kopáčová, redaktorka

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti
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Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay

25. novembra 1915   
Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, zná-
meho ako všeobecná teória relativity

Výročia a udalosti
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Ministerstvo zdravotníctva SR aj ten-
to rok podporilo celosvetovú kampaň 
MOVEMBER, ktorá je venovaná pre-
vencii vzniku rakoviny prostaty.

Aj pri tomto ochorení je najdôleži-
tejším faktorom liečby jeho zachytenie 
v počiatočnom štádiu – včas zachytené 
ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prosta-
ty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva 
tretím najčastejším malígnym ochorením 
u mužov. Je známe, že rakovina prostaty 
postihuje najmä starších mužov – až v 
80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. 
Podľa informácií Národného onkologic-
kého inštitútu (NOI) žije na Slovensku 
celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a 
podľa odhadov NOI za rok 2021 eviduje-
me takmer 2800 nových prípadov. V roku 
2020 na toto ochorenie zomrelo približne 
600 mužov. 

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje 
dôležitosť absolvovania urologickej pre-
hliadky v rámci zákonného zdravotného 
poistenia - u mužov nad 50 rokov s peri-
odicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 ro-
kov veku s výskytom karcinómu prostaty 
v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 
alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.

Vladimír Lengvarský, minister zdra-
votníctva uviedol: „Onkologické ochore-
nia sú druhou najčastejšou príčinou úmr-
tí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz 
na prevenciu – či už na skríningy alebo 

preventívne prehliadky. Vyzývam aj tou-
to cestou mužov, aby na prehliadky u uro-
lóga určite chodili a skontrolovali si svoje 
zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem 
za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením 
osvety a informácií o rakovine prostaty 
je možné zachrániť mnoho životov. Sko-
rý záchyt ochorení je menej psychicky a 
finančne náročný tak pre človeka, ako aj 
pre zdravotnícky systém. Za môjho fun-
govania na rezorte zdravotníctva budú 
takéto kampane podporované.“

„V rámci vstupných vyšetrení u 
pacientov s karcinómom prostaty sa 
štandardne využíva neinvazívna diag-
nostika, pričom na Slovensku máme 13 
pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 
pracovísk je vybavených moderným hyb-
ridným prístrojom SPECT/CT. Šesť praco-
vísk nukleárnej medicíny má k dispozícii 
aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu 
používanú v onkológii, hybridný prístroj 
pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pra-
coviskách je možné absolvovať vyšetrenie 
s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým 
pre špecifické indikácie cielenej diagnos-
tiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už 
čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu 
pacientskej príručky o rakovine prostaty, 
ktorá bude vhodnou formou informovať o 
tomto ochorení, prevencii a možnostiach 
liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na 
svojej webovej stránke.

Zákonné prehliadky 
u urológa sú dôležité 

» ren
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20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti
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Už po šiestykrát udelili Cenu Dionýza 
Ilkoviča – ocenenie pre učiteľov, kto-
rí vychovávajú slovenskú vedeckú 
elitu.

Spoza monitorov sa učitelia z diš-
tančnej výuky vrátili za katedry a po 
pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v trie-
dach. V tých často zostávajú, aj keď ruch 
školských chodieb stíchne a v učebni 
pracuje iba malá skupina študentov. Pe-
dagógovia ich v rámci krúžkov pripravu-
jú na predmetové olympiády, z ktorých 
často prinášajú najcennejšie kovy, a to 
z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako 
aj zo zahraničia. Práve na takéto obeta-
vé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena 
Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za 
rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodo-
vedných predmetoch. Porota každoroč-
ne vyberá z desiatok nominovaných z 
celého Slovenska.

Zo 43 nominácií sa tento rok fina-
listkami stali učiteľky chémie Gabriela 
Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová 
z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. roč-
níka sa stala učiteľka Mariana Straková 
z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, 
kde vyučuje biológiu.

Budúcnosť Slovenska dnes sedí v 
stredoškolských laviciach. „Mimoriad-
ne učiteľky a učiteľov, ktorí so žiakmi 
pracujú nad rámec svojho pracovného 
času, oceňujeme už šiesty rok. Opako-
vane od nich počúvame, ako sa potešia, 
keď sa im aj ostatným učiteľom dostane 

spoločenského uznania, ktoré je na Slo-
vensku stále skôr výnimočné. Želali by 
sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chce-
me aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilko-
viča prispieť. Veď sú to práve učitelia a 
učiteľky, ktorí motivujú mladých, aby sa 
stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a 
ďalšími špecialistami, ktorých Sloven-
sko bytostne potrebuje,“ hovorí pracov-
ník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen 
správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča 
a predseda poroty, ktorá nominácie hod-
notí, Martin Plesch.

Aj víťazka šiesteho ročníka Mariana 
Straková priznáva, že ak pedagógovia 
vnímajú svoju prácu ako poslanie, ich 
úloha sa nekončí poslednou hodinou: 
„Každý jeden deň so študentmi ma baví, 
jednoducho sem patrím a je pre mňa na-
plnením, keď sa mi darí ich talent rozví-
jať. Práca vedca ma vždy lákala a myslela 
som si, že to bude moje životné smerova-
nie. Postupne som zistila, že mojím po-
slaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich 
žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich.“

Výnimočných mentorov môže no-
minovať ktokoľvek. O Cenu Dionýza 
Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec 
– pedagóg aj nepedagogický dobrovoľ-
ník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji 
mimoškolskej činnosti pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl v predmetoch 
matematika, fyzika, chémia, informati-
ka a biológia.

Ocenili učiteľov

» ren

zdroj foto minv
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23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti
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/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici A. Habovštia-
ka v Dolnom Kubíne sa uskutočnilo krajské kolo 
literárno-vedomostnej súťaže Knižný Vševedko 
2022 pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ. Dvanásť fina-
listov regionálnych kôl reprezentovalo 4 knižnice 
v kraji. Súťažiaci si preverili znalosti zo slovenskej 
i svetovej literatúry pre deti a mládež. Člen tímu 
Oravskej knižnice Jakub Vankúš obsadil 3. miesto. 
Podujatie spestrili tvorivá dielňa keramikárky V. 
Šinalovej a beseda s autorkou detskej literatúry K. 
Mikolášovou. Vecné ceny venovali vydavateľstvá 
Albatros a Slovart. 

/ok mbf, or/

/Vyšný Kubín/ - Motocyklista Štefan Svitko sa 
stal celkovým víťazom podujatia Africa Eco Race 
s náskokom 1 hodina 38 sekúnd pred talianskym 
pretekárom na druhej pozícii. Dvanásť etáp a ná-
ročné navigovanie považuje za dobrý tréning pred 
účasťou na Dakare. Na ôsmom mieste skončil ďalší 
slovenský pretekár Martin Benko. 

/im, ww, or/ 

/Oravská Lesná/ - Dobrovoľní hasiči z Oravskej 
Lesnej sa zúčastnili slávnostného odovzdania zre-
konštruovanej hasičskej zbrojnice v obci Soblówka 
v Poľsku. Družobným poľským hasičom poďako-
vali za dobrú spoluprácu. Prevzali si aj ocenenie 
„Zlatá medaila za Zásluhy pre Slaský kraj“ (Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego). 

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ - Ministerstvo zdravotníctva ozná-
milo, že podporu z eurofondov vo výške viac ako 
21 miliónov eur dostanú na projekty tri nemocnice 
v Žilinskom kraji. V Dolnooravskej nemocnici s po-
liklinikou v Dolnom Kubíne z prisunutých financií 
obnovia prístrojové vybavenie a zrekonštruujú JIS 
oddelenie neurológie.

/im, ww mz, or/
  
/Bziny/ - Bývalý starosta obce Bziny Ján B. zostáva 
v kolúznej väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom 
rozhodol Najvyšší súd SR. Exstarosta čelí obvine-
niu z poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie a subvenčného podvodu. Trestné kona-
nie súvisí s projektom realizovaným obcou Bziny v 
období rokov 2015 až 2018. Polícia zatiaľ neposky-
tuje bližšie informácie z dôvodu prebiehajúceho 
vyšetrovania. Informovala o tom hovorkyňa NS SR 
Alexandra Važanová.

 /im, mj, ww, or/

/Žaškov/ - Barbora Bajčiová zo Žaškova zvíťazila 
a obhájila tituly na pravú i ľavú ruku na majstrov-
stvách sveta v pretláčaní rukou v Turecku. V žen-
skej kategórii nad 90 kilogramov sa jej nikto nevy-
rovnal. 

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Štúdiu statickej dopravy na 
sídlisku Brezovec pripravuje mesto Dolný Kubín.   
Chce posúdiť možnosti parkovania a zavedenia 
regulovanej dopravy vo vyťaženej časti mesta. 
Projektanti zmapovali situáciu a podávajú návrhy 
riešení. Na sídlisku je vyše 1000 parkovacích miest 
a v čase dopravnej špičky je ich potrebných 1500. 
Chýbajúce parkovacie miesta možno získať na-
príklad stavebnými úpravami, zjednosmernením 
niektorých ulíc, odstránením vrakov, motivova-
ním vlastníkov garáží, aby ich využívali i rozšíre-
ním autobusovej dopravy na sídlisko. 

/im, ww, mb, or/

zdroj suju-foto pixabay



OR22-46 strana- 13

auto-moto, realityoravsko
13

/Bobrov/ - Bobrovskú kvapku krvi organizuje 
miestny spolok Červeného kríža 3. decembra 2022 
od 8.00 do 11.00 hodiny v kultúrnom dome. Dar-
covia krvi sa musia zaregistrovať na www.obec-
bobrov.sk, alebo na tel. čísle 0905 178 345. Podľa 
množstva prihlásených darcov budú organizátori 
každého informovať o presnom čase odberu, prí-
padne iných údajoch. 

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ - Po dlhom čase sa 4. decembra 
2022 o 17.00 hodine uskutočnia 38. Kubínske 
akordy v Mestskom kultúrnom stredisku v Dol-
nom Kubíne. Z minulého kola postúpili piesne: 
1. Nechte zvony znít 2. Veronika 3. Vyznanie 4. An-
jelik môj - víťazná pieseň. Nové súťažné piesne: 5. 
Odeta 6. Spýtať sa môžem 7. Tancujem s tebou rád 
8. Slnko. Nebudú chýbať zaujímavé tomboly. Hos-
ťom bude hudobná skupina Duo Jamaha. 

/ab, aš, or/ 

/Námestovo/ - Aj s cyklochodníkom a chodníkom 
pre chodcov pripravuje ŽSK rekonštrukciu mosta 
cez Oravskú priehradu v Námestove. Prepojí mest-
ské nábrežie s cyklotrasou na druhej strane prie-
hrady a jeho napojenie na okolité komunikácie. 
Rieši aj bezpečnú križovatku ciest 2. triedy v smere 
od mosta do Trstenej. Na základe projektovej doku-
mentácie kraj vybavuje povolenia a hľadá zdroje 
na realizáciu diela za vyše desať miliónov eur. 

/im, ww žsk el, or/

/Bobrov/ - Obec Bobrov poskytuje opatrovateľ-
skú službu v domácnosti pre fyzické osoby, ktoré 
sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 
starostlivosti o domácnosť a pri základných sociál-
nych aktivitách. Informácie o pomoci opatrovateľ-
ky/opatrovateľa dostanú záujemcovia na obecnom 
úrade, alebo na telef. číslach 043/5581845 alebo 
043/5524397. 

/ww ocu, or/

/Dolný Kubín/ – Za vyše sto tisíc eur v Dolnom Ku-
bíne zrekonštruovali priestory medzi ulicami Mie-
rová a Odbojárov na sídlisku Brezovec v Dolnom 
Kubíne. Obnovili chodníky a ihrisko, skvalitnili 
bezpečnosť plôch pod hracími prvkami, vymenili 
verejné osvetlenie za úsporné, revitalizovali zeleň, 
ktorá zadrží dažďovú vodu, je tam hmyzí hotel a 
stĺp s hniezdami pre lastovičky. Financie na ob-
novu vnútrobloku získalo mesto aj z európskych 
fondov a štátneho rozpočtu.  

/im, dk mb, or/ 

/Dolný Kubín/ – Rozpočet mesta Dolný Kubín na 
rok 2023 bude šetriaci. Radnica avizuje, že niekto-
ré výdavky bude musieť finančne obmedziť, aby 
zabezpečili zdroje na zvýšených cien plynu a elek-
trickej energie, tovarov a služieb, ale aj nákladov 
mesta na úpravu komunálneho odpadu pred jeho 
umiestnením na skládke. Zvýšené náklady na ko-
senie, zimnú údržbu, alebo ďalšie činnosti v meste 
bude môcť samospráva zabezpečovať len po zvý-
šení príjmov. 

/im, ww dk mb, or/

/Dolný Kubín/ – Deväť poslaneckých kresiel a 
teda väčšinu v mestskom zastupiteľstve v Dolnom 
Kubíne budú mať nezávislí poslanci. Šesť miest 
patrí poslancom za KDH, dve SaS a po jednom 
majú Občianska konzervatívna strana a Starosto-
via a nezávislí kandidáti. 

/im, ww, mb, or/

zdroj foto TTSK
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RAŽBA - Pozemkykk v katastrálnom územíDRAŽBA - Pozemky v katastrálnom území
Závodie, Konská, Priekopa, Dolnýnn KubínZávodie, Konská, Priekopa, Dolný Kubín

 

 

 

Výmera pozemku: 381 m²D 5092222

infoff : 0918 834 883344, 04411///7763 22 34, www.lliicitor.skinfo: 0918 834 834, 041/763 22 34, www.licitor.sk
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 1.3. 2023

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,8
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

za každých 20 ks koží
3 kg KRMIVA
ZDARMA

AKCIA

Akcia platí do 28.2. 2023.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:

Stankovany-Coop . . . 9,00 hod.
Švošov. . . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Hubová . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Černová-Coop . . . . . . 9,45 hod.
Likavka. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valašská Dubová. . 10,20 hod.
Komjatná . . . . . . . . 10,40 hod.
Jasenová . . . . . . . . 11,00 hod.
Vyšný Kubín . . . . . . 11,15 hod.
Leštiny . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Bziny. . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Oravský Podzámok 12,25 hod.
Dolná Lehota-Coop 12,40 hod.
Horná Lehota . . . . 12,55 hod.
Sedl. Dulová-kostol 13,10 hod.
Veličná . . . . . . . . . . 13,35 hod.

Orav. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Istebné . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Párnica . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Žaškov . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zázrivá-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Terchová-Lidl . . . . . 15,20 hod.
Belá-Coop . . . . . . . . 15,35 hod.
Dolná Tižina. . . . . . 15,50 hod.
Stráža-kaplnka . . . . 16,05 hod.
Krasňany-námestie. 16,20 hod.
Varín . . . . . . . . . . . . 16,35 hod.
Mojš . . . . . . . . . . . . 16,50 hod.
Gbeľany . . . . . . . . . 17,05 hod.
Nededza . . . . . . . . . 17,20 hod.
Teplička-Coop . . . . . 17,35 hod.

29.11. , 20.12. 2022
10.1. , 31.1. , 21.2. , 14.3. 2023

16

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<
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INZERCIA

0907 727 203

24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


