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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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NAJPOHODLNEJŠIE NÁKUPY V MESTE

Regionpress Koma �rn�ansko- s�i�rka- 207mm,  vy�s�ka- 137mm.indd   1 03/06/2020   16:29

INZERCIA
0915 781 227



KM20-23 strana- 2

spravodajstvo Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámská 21 
NOVÉ ZÁMKY

INZERCIA

 

KOMÁRŇANSKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)

Musí to tak byť. Až príliš dobre. 
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia 
inak správali. Všeobecne, voči spo-
ločnosti, medzi sebou navzájom, 
ale aj  k  sebe. Takmer každý niečo 
chce. Nemyslím tým často opráv-
nené  nároky na pomoc v čase pan-
démie.

Takmer každý niečo chce už roky 
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi 
slovami chcieť a želať si. Želať si je 
normálne, chcieť už až tak celkom nie. 
Želáme si zdravie, dostatok materiálny 
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce-
me to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak 
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“  
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a 
želaní niekoho iného. Chcenie je pre-
sadzovaním si vlastného ja nad oča-
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania.

Jedni chcú zastavenie budova-
nia siete 5G, inú chcú bojovať proti 
chemtrails. V poriadku, to sú prípady 
pre odborníkov  z oblasti duševného 
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad-
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný 
diskusný priestor a agresívne z neho 
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi 
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi 
intenzívne želanie mať pokoj od hlu-
pákov. A od hlúposti.

Okolo nás je veľa ľudí, ktorí sku-
točne čosi vážne potrebujú a ticho si 
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až 
priveľa. Vráťte sa iba  niekoľko dní 

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko 
tak dôležité sme chceli na Slovensku  
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A 
na druhej strane – zaregistrovali ste 
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné ci-
vilizovaného človeka? Mimochodom, 
želanie, v príkrom rozpore s potrebou, 
znamená v slovenskom jazyku aj žiče-
nie. Ale to je už asi iná téma,  na ino-
kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť, 
všímavosť, empatia.

Asi je nám dobre, keď už si nič  ne-
želáme, len hlučne a často nedôstojne 
a obmedzujúc iných dávame najavo 
iba svoje potreby. Nie je to však prí-
liš hodné života človeka ako súčasti 
jedinca v nejakom spoločne organi-
zovanom spoločenstve. Mohli by sme 
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je 
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo 
tým o nastavení tváre, alebo mnohým 
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kri-
ku, egoizme, arogancii, presadzovaní 
si vlastného ja. Ani o klamstvách, 
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No, 
síce možno hovorí. Tam,  kde sa píše 
napríklad o veži v Babylo-
ne.

Pekný júnový týž-
deň, milí čitatelia a as-
poň niekoľko želaní v 
ňom. 

S pozdravom

Asi je nám dobre

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej 
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne 
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus 
ani kríza - je to transformácia, ktorá 
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalos-
ti môžu mnohé zmeny urýchliť. 

Zdá sa, že automobilový a ropný prie-
mysel stratia svoje pozície. Keď sa bude 
vyrábať menej automobilov, poklesne aj 
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies 
do prevodoviek alebo odvaľovacích ob-
rábacích strojov na ich výrobu. A bude sa 
stavať menej nových výrobných a montáž-
nych liniek s robotmi. 

Slovensko premrhalo úrodné roky 
na to, aby sa pripravilo na transformáciu 
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle 
a poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj 
peniaze a dopady transformácie budú ne-
milosrdné.

Na poliach máme technické mono-
kultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, 
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme mo-
nokultúrny - postavený na výrobe automo-
bilov zahraničných značiek. Roky sme na 
úkor slovenských podnikateľov podporo-
vali podnikanie zahraničných koncernov 
na našom území, na poliach máme repku 
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých 
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

traviny. 
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchá-

dza ročne študovať do cudziny a mnohí 
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme 
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej 
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni 
školstva a patríme k najohrozenejším eko-
nomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré 
sa očakávajú v automobilovom priemysle 
(pokles výroby a automatizácia).

Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus 
len neškodný bacil. Škoda, že sa politici 
neučia to, čo my v našej Podnikateľskej 
univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, po-
chopiť súvislosti a podniknúť akciu. Vý-
konnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v 
tom, že sa vedia koncentrovať na správne 
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina na-
chádza, nám veľa času nedáva. Pri korona-
víruse sú dôležité rýchle a správne kroky, 
pri transformácii, ktorej 
následky budú oveľa 
väčšie, je to podobné. 
Vlna cunami kedysi 
zmietla tisíce bezsta-
rostných turistov. 

Transformácia 
sveta sa tiež 
nedá zasta-
viť.

Kríza alebo cunami?

» Ján Košturiak

8. júna 1600   
sa v Prahe konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú 
uskutočnil lekár Ján Jesenius; pitva trvala až do 12. júla 1600.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Dosť sa v súvislosti so zrušením do-
tačnej schémy v Bratislavskom kraji 
rozvírila voda. Ale málo! 

Otázka, z čoho budú aktéri nezávis-
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v 
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne 
nepoložila, len v  kuloároch. Všade sa 
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, 
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie-
čomu podpora 0 eur!

Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná 

buď štátom, samosprávami a  potom je 
nie úplne presne nazvaná nezávislá kul-
túra (z angl. independent culture). A o tú 
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí-
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej 
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša 
o  vyštudovaných profesionáloch, ktorí 
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel-
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, 
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú 
teraz ohrození dotáciami 0 eur!

Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím do-
tácií v BSK?

Nič. Len to, že kraj dávaný iným za 
príklad výborného dotačného systé-
mu, si svoju viacročnú prácu len tak 
spakruky zmetie zo stola a  tvári sa, že 
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí. 
Nič, len v  kriku zaniklo, že sa aj na 
stránkach žilinskej župy znenazdania 
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých 

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým 
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že 
s  vysokou pravdepodobnosťou napíšu: 
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých 
umelcoch a  ich spolupracovníkoch na 
voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len 
o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je 
koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje 
miesto niekde inde nájdu, len nám bude 
niečo chýbať. 

Tie netradičné priestory divadiel, 
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky, 
folkové, džezové, metalové, punkové 
hudobné večery v kluboch či kultúrnych 
centrách, diskusné témy, ktoré inde ne-
nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný 
slovník a – iný spôsob života – väčšinou 
pod priemernou mzdou tejto krajiny.

Tak len toľko sa stalo tou sumou 0 
eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavské-
ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa 
nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm. 
Chcela by som sa mýliť...!

Škrtá sa všade, ale na nulu?

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0915 781 227 my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KM 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 operátora 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

9. júna 1815     
koniec Viedenského kongresu: nastalo 
nové politické rozdelenie Európy.

Výročia a udalosti 6. jún 1861     
prijatie Memoranda národa slovenského v 
Turčianskom sv. Martine.

Výročia a udalosti

»Hovorí lišiak líške:
- Bankári na celom svete 
tunelujú, sudcovia súdia 
na politickú objednávku, 
politici sú skorumpovaní.... 
a na nás budú zvaľovať, že 
medzi ľuďmi rozširujeme 
besnotu.

»V Obchode:
- Prosím si 10 vajíčok.
- Želáte si ich na spotrebný 
úver alebo na hypotéku?

»- Jak še volá tvoj pes?
- Egypťan.
- Ta čo práve Egypťan?
- Ta bo v každej chyži za se-
bou nechá pyramidku...

»Mišo príde na parkovisko 
a zbadá, že do jeho auta 
ktosi nabúral. Za stieračom 
však nájde odkaz. Číta: 
- Keď toto píšem, sleduje 
ma asi tucet ľudí. Myslia si, 
že sem píšem svoje meno, 
telefón a číslo poistky. Ale 
nepíšem...

»Na Záhorí v reštaurácii:
- Vybraliste si? 
- Prosím si jeden čaj. 
- Obyčajný alebo bez 
rumu?

»V Bratislave pribrzdí Fran-
cúz na parádnom aute pri 
okoloidúcom Záhorákovi, 
otvorí na aute okienko a 
pýta sa: 
- Parlevú fransé ?
Záhorák mu ukáže rukou 
vľavo a hovorí: 
- Pár levú je hentam ale 
okdál ty víš že já su Fran-
cek ?

»Vegetarián leží po úraze 
v nemocnici. Sestrička sa 
ho pýta:
- Priniesli vám sem kvety od 
vašich priateľov?
- Áno, ďakujem! Chutili.

»Novinár sa pýta milioná-
ra: 
- Ako je možné, že keď ste 
sa v škole tak zle učili, teraz 
máte milióny?
- Je to jednoduché, - odpo-
vedá milionár.
- Kúpim za päťdesiat, pre-
dám za sto a štyri percentá 
mi stačia, no nie?

»Malý chlapec napäto sle-
duje kňaza, ktorý klincom 
pribíja oznámenie na vý-
vesku.
- Chceš si prečítať, čo nové 
tu oznamujú? - pýta sa 
kňaz chlapca.
- No, skôr by som chcel po-
čuť, čo budete hovoriť, až 
sa klepnete do prstu.    

Vtipy
AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  

JÚN  V TEJTO LEKÁRNI  
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PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 4018,  945 01 Komárno

-

-

-

-

Ibalgin® gél 100 g
za 5,00 €.

-

EXO-NAILNER Lak 
2 v 1, 5 ml za 10,15 €.

-
-
-

-

2)

2)

UŠETRÍTE
1,29 €

Fenistil 1 mg/g dermálny 
gél, 

Ibalgin® krém, 

nechty, 

Pancreolan® FORTE, 

MILGAMMA N CPS, 

Lioton®gél 100 000, 100g

ALERGICKÉ A SVRB IVÉ

7,54 €

6,25 €

9,12 €

7,60 €

25,20 €

21,99 €

14,69 €

11,45 €

6,55 €

5,00€

12,86 €

10,80 €
g

UŠETRÍTE
2,08 €

NECHTOVÁ MYKÓZA

TRÁVENIE

ZÁPALY

UŠETRÍTE
1,55 €

UŠETRÍTE
1,52 €

UŠETRÍTE
3,21€

UŠETRÍTE
3,24 €

JEDNORÁZOVÉ RÚŠKA, 

DETRALEX TBL FLM (BLIS.AL/
PVC) , 

50 €

26 €

17,78 €

14 €

UŠETRÍTE
24 €

UŠETRÍTE
3,78 €

2)

1)

2)

1)

1)

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY 
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

1x10 ml

VÝHODNÁ 
CENA

8,90 €

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA

NOVINKA 

www.slovakiapharm.sk10 ml 10 mlwww.slovakiapharm.sk

OCU 
PROTECT

OCU 
PROTECT

OCU 
PROTECT

OCU 
PROTECT

0,3%

OCU PROTECT: 

Aktívne látky: 
-

Pomocné látky:

OCU PROTECT -

-

-

-

-

UPOZORNENIE:

-

OBSAH:

8 588007 069111 >

Dátum exspirácie 
RRRR-MM

Product name:  OCU PROTECT 800115
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Slovensko patrí medzi špičku vo 
zvládnutí nového koronavírusu, 
čo je výsledkom kombinácie rých-
lych, razantných opatrení a disci-
plinovanosti verejnosti. Odmenou 
pre ľudí je postupný návrat do bež-
ného režimu aj v zdravotníctve. 

Ambulancie
Vzhľadom na dobrú epidemiologickú 

situáciu je opäť možné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v takmer celom 
rozsahu.  Naďalej však treba dodržiavať 
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu 
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali 
pacienti objednávať telefonicky alebo 
elektronicky, ak je to možné a dodr-
žiavať odporúčania lekárov ohľadom 
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil 

minister zdravotníctva SR Marek Kraj-
čí. „Pacient by mal byť objednaný na 
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo 
k prítomnosti viac než 3 pacientov v ča-
kárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pa-
cienta v ambulancii sa musí uskutočniť 
s asistenciou osobných ochranných po-
môcok  a dostupnosťou dezinfekčných 
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané 
využívať možnosť vzdialeného prístupu 
k preskripcii formou e-receptu, vydáva-
niu OČR, karanténnej PN elektronickou 
formou, zaistenie žiadaniek na labora-
tórne vyšetrenie prostredníctvom apli-
kácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal 
minister zdravotníctva. 

Lekárne 
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni, 

by mali medzi sebou dodržiavať 2-met-
rové odstupy. Zachovaný by mal byť 
priestor 15 m2 na zákazníka a dostup-
nosť dezinfekčných prostriedkov.

Nemocnice - operácie
Pred plánovaným operačným alebo 

intervenčným výkonom pri súčasnej 
epidemiologickej situácii už nie je po-
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu, 
takisto nie je povinné preukázať sa ne-
gatívnym testom na COVID-19. Súčasťou 

základného lekárskeho vyšetrenia pred 
operačným/intervenčným výkonom 
je však stále povinná epidemiologická 
anamnéza. Treba však počítať aj s mož-
nosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa 
predĺžia. 

Jednodňová staroslivosť
Zdravotnú starostlivosť v domácom 

prostredí pacienta je možné poskyto-
vať bez obmedzenia  za predpokladu 
dostupnosti a používania osobných 
ochranných pomôcok podľa odporúča-

ní Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky.

Lôžková starostlivosť 
Dlhodobú lôžkovú zdravotnú sta-

rostlivosť je možné poskytovať  bez ob-
medzení za predpokladu dostupnosti a 
používania osobných ochranných po-
môcok podľa odporúčaní Ministerstva 
zdravotníctva SR. Pre prijatie nových 
pacientov sa odporúča vykonať zodpo-
vedanie takzvaných triediacich otázok.

ib

ilustr. foto

ZDRAVOTNÍCTVO Najčítanejšie regionálne noviny

Zdravotníctvo je už v bežnom režime, 
tu sú praktické rady

Pacienti, nebojte sa!
„Pacienti môžu v týchto dňoch absol-
vovať už aj bežné vyšetrenia, očkova-
nia či preventívne prehliadky, ktoré 
dokážu včas podchytiť viaceré závažné 
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky 
na úspešnú liečbu.“                

 Prezidentka Asociácie na ochranu 
práv pacientov SR Mária Lévyová
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V súvislosti s postupným uvoľňo-
vaním opatrení proti šíreniu CO-
VID-19 a návratom na pracoviská 
sa odporúča primerane uplatňovať 
preventívne hygienické a protiepi-
demické zásady. Pripravili sme ich 
súhrn.

Nosenie rúška
Opatreniami Úradu verejného zdra-

votníctva SR bol nariadený zákaz vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod 
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel 
rozumie aj pracovisko. Uvedené opat-
renia sa vzťahujú na všetky spoločné 
priestory, ako aj pri kontakte s inými 
osobami a slúžia na predchádzanie ší-
renia prenosného ochorenia. Zamest-
návateľ je povinný zabezpečiť rúško ako 
certifikovaný výrobok pri práci len tam, 
kde je zvýšené riziko expozície biolo-
gickým faktorom. V iných prípadoch 
zamestnávateľ rúško nie je povinný po-
skytnúť.

Dezinfekcia
Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné 

umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou. 
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezin-
fekčné prostriedky, aby zamestnancom 
aj klientom bola poskytnutá možnosť 
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekč-
ným prostriedkom musí byť dostupný 
pri vchode na pracovisko, resp. pri 
vchode do budovy a zamestnávateľ ho 
musí pravidelne dopĺňať. Okrem toho 
sa musí vykonávať pravidelná dezinfek-
cia podlahy a dotykových plôch.

Používanie vlastných 
zariadení a pomôcok

Spoločné používanie zariadení a 
pomôcok (napr. písacích potrieb, klá-
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo 
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za-
riadenia a pomôcky by mali byť pou-

žívané predovšetkým individuálne, ak 
je zdieľanie nutné, okruh používateľov 
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu 
mieru.

Dodržiavanie 
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej 
možnej miere a v rámci svojich mož-
ností ako aj možností vyplývajúcich z 
priestorového usporiadania prevádz-
ky vytvoriť zamestnancom podmienky 
na ochranu pred šírením koronavíru-
su napríklad zväčšením rozostupov a 
dodržiavaním primeranej vzdialenosti 
medzi zamestnancami (minimálna 
vzdialenosť 2 m medzi zamestnanca-

mi, resp. medzi zamestnancom a klien-
tom). V tejto súvislosti je potrebné pre-
hodnotiť pracovné postupy, aby bolo 
umožnené dodržiavanie bezpečných 
odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strá-
via zamestnanci v menšom odstupe. 
Podľa priestorových a organizačných 
možností pracoviska by sa malo zvážiť 
prijímanie klientov alebo rokovanie 
s nimi v oddelených (samostatných) 
priestoroch tak, aby sa zredukovala 
frekvencia a počet kontaktov na najniž-
šiu mieru, napr. jeden zamestnanec a 
jeden klient.

Práca on-line
Tam, kde je to možné, mal by sa v 

maximálnej možnej miere obmedziť 
fyzický kontakt s klientmi alebo spolu-
pracovníkmi (porady, konferencie) na-
príklad využívaním online technológií 
alebo telefonickej komunikácie.

Predchádzanie nadbytočnému 
zhromažďovaniu osôb

Zamestnávateľ by mal vytvoriť také 
podmienky (napríklad posunom času 
začiatku alebo skončenia pracovnej 
doby, prestávok a pod.), aby pri prícho-
de alebo odchode z pracoviska nedochá-
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu 
zamestnancov v spoločných priestoroch 
(vchod, vrátnica, šatne a pod.).

Výťahy
Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej 

koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča 
sa v maximálnej možnej miere obme-
dziť cestovanie výťahom, prípadne sa 
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších bu-
dovách). V prípade cestovania výťahom 
je optimálne zníženie počtu osôb na 
jednu čtvrtinu maximálne povoleného 
počtu osôb. 

Klimatizácia
Klimatizácia môže byť považovaná za 

zdroj možného rizika, preto sa odporú-

ča – aspoň tam, kde je to možné – využí-
vať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe 
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná 
na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa 
tam predtým zdržiavalo väčšie množ-
stvo ľudí.

Zariadenia na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu musia 

byť vybavené tečúcou vodou, tekutým 
mydlom a jednorazovými papierovými 

utierkami. Zariadenia na osobnú hygie-
nu je potrebné dezinfikovať minimálne 
raz denne.

Meranie telesnej teploty
Meranie telesnej teploty pri vstupe na 

pracovisko nie je povinné a má odpo-
rúčací charakter. Podrobnosti bezkon-
taktného merania telesnej teploty sú 
uvedené v Usmernení ako postupovať 
pri meraní telesnej teploty a pri odha-
lení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe 
do nemocníc a do priemyselných pod-
nikov. 

Príznaky možného ochorenia
Zamestnanci, ktorí majú príznaky 

respiračného ochorenia s podozrením 
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti 
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by 
mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu 
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov 
rodiny, prípadne kontaktovať svojho 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
alebo regionálny úrad verejného zdra-
votníctva a uviesť podrobnosti o posled-
nom pohybe a príznakoch. V prípade 
objavenia sa príznakov počas pracov-
nej doby je potrebné informovať o tom 
nadriadeného. Vhodné je preventívne 
vyčleniť samostatnú miestnosť pre prí-
padné izolovanie potenciálne infikova-
nej osoby.

Test na alkohol dychovou skúškou
Rozsah, obsah ani periodicita kontrol 

nie je všeobecne ustanovená a špecifi-
kujú si ich sami zamestnávatelia, so zre-
teľom na osobitosti a komplikovanosť 
vykonávaných prác, zložitosť zariadení 
a technológií, štruktúru a kvalifikova-
nosť zamestnancov, predchádzajúce 
skúsenosti s dodržiavaním predpisov, 
výskyt pracovných úrazov, nebezpeč-
ných udalostí a pod. V prípade, že k 
testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za 
dodržania všetkých príslušných bezpeč-
nostných a hygienických zásad.              ib

Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu 
dodržiavania hygienických nariadení

ilustračné foto

Pretože každá organizácia má iné 
podmienky vykonávania práce, je 

predovšetkým na zamestnávateľovi 
(a tiež na jeho dohode so zástupcom 

zamestnancov), ktoré z opatrení 
uvedie do praxe tak, aby bola umož-
nená činnosť prevádzky a zároveň 

sa znížilo riziko šírenia infekcie. 
Je vhodné opatrenia kombinovať 
(napr. zabezpečiť odstupy medzi 

zamestnancami min. 2 m; v prípade 
vyššieho počtu zamestnancov strie-
dať zamestnancov pracujúcich na 
pracovisku a zamestnancov pracu-
júcich v režime home office tak, aby 
bolo umožnené dodržať bezpečnú 

vzdialenosť medzi zamestnancami, 
resp. doplniť bariéry, ak to charakter 

práce a bezpečnostné predpisy 
umožnia). 

HYGIENA Najčítanejšie regionálne noviny
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Podporte s nami
slovenských
mliekarov
Támogassa velünk 
a szlovák tejipart

www.nitrazdroj.sk

 

0,41 €
Cena platí  1. 6. – 30. 6. 2020
Az árak 2020 június 1. -től 30.-ig érvényesek

 
JC  0,41 € / l  (egységár 0,41€/l)

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
További engedmény nélkül a készlet erejéig.

CBA Mlieko
CBA Tej 
1,5% 1l

´

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )
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támogatjuk

Predajne (Üzlet):
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )
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7. júna 1948   
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa 
stal Klement Gottwald.

Výročia a udalosti 8. júna 1600   
sa v Prahe konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú 
uskutočnil lekár Ján Jesenius; pitva trvala až do 12. júla 1600.

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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INZERCIA
0915 781 227


