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Týždenne do 16 370 domácností

Neurážajte vidiek, živí vás!

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina,
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina,
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj
ten váš milovaný melón. A tiež múka na
chlieb a pečivo, čo do seba denne pcháte. To sa jednoducho na parkovisku pred
obchoďákom ani na terase kaviarne
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného domu a to ešte po službe. „Majú
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, jedna taká sa práve nedávno
vo svojom veku krátko po dvadsiatke
pochválila bulváru, že “vyhorela”.
Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj myslia.
Vážení, bez vidieka by ste do dvoch
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak
ho láskavo neurážajte.
Narodil som sa v meste a väčšinu
života prežil v ňom. Posledné roky však
väčšinu času trávim na vidieku. V dome
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi
tam nesmrdí a keď poviem susedom slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!

  
  



59-0167

Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne opečený - iba krátko ošľahnutý
nad plameňom či rare alebo well,
dokonca well done, mali by ste vedieť
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Výročia a udalosti
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

16. augusta 1896

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0548

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.
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Plechové krytiny
a škridly za ozaj
výhodné ceny.
Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.

Inzercia

0915 781 227
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0905 746 124
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Neváhajte zavolať!
www.strecha.ws
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INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227
DETRALEX
X 500 mg, Á˓EF
Á˓EFͱF
FÁͱ;:E>Gƥ<AÁL:;EB>L 1)

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

1)

+

17,40 €
UŠETRÍTE

Ə'*7 Í!'#47 Í&#+-0-'"7

PAMPERS Bayby Wipes
Sensitive za 0,01
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AKCIOVÁ CENA

2,40 €
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Hylak fortte, ÁFE
RS Baby Wipes Senssitive, 52 kss
+ PAMPER

15,00 €
11,25 €
AKCIOVÁ CENA

Komárno
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12 €
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Fenistiil 1 mg//g gél, Ð

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

10,68 €
UŠETRÍTE

1,83 €
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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@SLGCIÐNPCBÐMVGB?ıLĞKÐQRPCQMK

UŠETRÍTE

2,77 €

UŠETRÍTE

AKCIOVÁ CENA

0,91 €

6,50 €

7,31 €

8,85 €

Olynth® HA 0,1 %, nosová rozztoková
aerodisperzia, ÁFEE

9,00 €

(!ÐÐ#30 )%

10,70 €

(!Ð Ð

14,35 €
5,10 €
(!Ð#30 )%

16,20 €
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ęLC MB   ÐBMÐ
BM    ÐNJ?RęÐTMÐTW@P?LĞAFÐ
NJ?Rę TM TW@P?LĞA
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3)

0ĞAFJMÐSTMšūSHCÐSNAF?RĞÐLMQ ÐXTJFıSHCÐ
LMQMTĝÐ QJGXLGASÐ Tĳ?I?Ð RPMKÐ XTJFıSHĝAGKÐ JĖRI?K Ð @CXÐ M@Q?FSÐ IMLXCPT?ıLĞAFÐ JĖRMI Ð BJFMBM@ĞÐ ĝıGLMIÐ ?ƢÐ Ð
FMBęL Ð,MQMTĖÐPMXRMIMTĖÐ?CPMBGQNCPXG?Ð
-JWLRFÐ&Ð ÐӼÐ?Ð-JWLRFÐ&Ð ӼÐ
M@Q?FSHCÐ VWJMKCR?XMJęLGSKAFJMPGB Ð
4Ð NMLSICÐ ?HÐ Olynth® HA 0,05 %,
nosová roztoková aerodisperzia 10
ml za 4,50 €, OLYNTH® PLUS 0,5
mg/50 mg/ml za 5,20 €, OLYNTH®
PLUS 1 mg/50 mg/ml za 5,20 €,
Olynth® 0,1 % nosová roztoková
aerodisperzia 10 ml za 3,70 € a
Olynth® 0,05 % nosová roztoková
aerodisperzia 10 ml za 3,70 €.
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(CBLMRI?Ð L?Ð RPFS Ð IRMPĖÐ LCBĖÐ
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9,27 €
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PREDATOR FORTE, ͮÁFE

AKCIOVÁ CENA
(! ÐÑ )g

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

UŠETRÍTE

2,75 €

IMUNOGLUKAN P4H
H ACUTE
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AKCIOVÁ

GJSQRP?ıLhÐDMRM

TRÁVENIE

5,10 €
AKCIOVÁ CENA

4,50 €

NÁDCHA

UŠETRÍTE

0,60 €

AKCIOVÁ CENA

6,40 €
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MAGN
NEROT TBL (B
BLISTE
ER
PVDC/A
AL), VVÐIQ
PVC/P

1)

14 €
AKCIOVÁ CENA

UŠETRÍTE

12 €

2€

4FMBLhÐNPGÐNMPSAFĖAFÐQT?JMTCHÐ?ÐQPBAMTCHÐıGLLMQRG Ð?IMÐ
QĝÐIŶıCÐTÐJĞRI?AF ÐRCRĖLG?ÐQT?JMThÐXĖơIJ@WÐ?JC@MÐ?LEęL?Ð
NCIRMPGQÐ@MJCQƄÐTÐFPSBLęISÐTWTMJ?LĖÐNPCAFMBLĞKÐ
LCBMQR?RMıLĞKÐNPCIPTCLęKÐQPBA? ÐNPGÐLCBMQR?RISÐ
FMPıęI? ÐNPGÐ?JIMFMJGXKC ÐNPGÐLCBMQR?RMıLCHÐIMKNCLXĖAGGÐ
XTĞơCLCHÐNMRPC@WÐFMPıęI? ÐNMı?QÐRCFMRCLQRT? ÐNPGÐLGCIRMPĞAFÐNMPSAFĖAFÐQPBAMThFMÐPWRKS ÐNPGÐ?RCPMQIJCPĜXC

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX

.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð Ð
Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ ÐÐÐ*GCIÐL?ÐTLĝRMPLhÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ?ÐÐ GMAęBLWÐTĞPM@MI
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85_0355

Kolárovo

SÚŤAŽ / SLUŽBY

na krytiny až do

TETOKET
eladunk, szerelünk

- 50%

Ha felhív
vagy megkeres,
árajánlatunk
ingyenes!

cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek
ereszcsatornák l tetoszerkezetek
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222 www.stresnekrytiny.sk

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicista a literárny kritik (* 1847).

17. augusta 1916

33-0058

kategórii rezort hospodárstva odmení
finančnou cenou vo výške 5000 eur
a vynálezca inovácie umiestnenej na
treťom mieste dostane 3000 eur,“ informovala poradkyňa ministra Jana
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň
Vicepremiér a minister hospo- vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám,
dárstva Richard Sulík informoval, že aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny
aj takýmto spôsobom chce pomôcť budú odovzdané počas podujatia Coopodnikaniu na Slovensku a ocenením peration Innovation Technology Transpodnikateľov motivovať. „Na Sloven- fer v dňoch 20. – 21. októbra.
sku sa všeobecne výrazne ťažšie podKritériami, ktoré bude pri vyhodniká ako pred 15 rokmi a pre inovácie nocovaní posudzovať odborná komito platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako prínos pre spotrebiteľa, zákazníka,
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos- vplyv na trh, podnikateľskú činnosť,
ti“.
na národné hospodárstvo ako aj vplyv
Prihlášky môžu záujemcovia po- na ekológiu.
sielať do 30. septembra na adresu
Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické
osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike.
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií
výrobkov, technologických inovácií a
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na
trh uvedená v minulom roku. „Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou
bude vecná cena a finančná odmena vo
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej
» red
Podnikatelia, ktorí v minulom roku
uviedli na trh inovatívny výrobok či
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže
o Cenu ministra hospodárstva SR
Inovatívny čin roka 2019.

Zlavy

781200046-9

Ak ste inovátori,
môžete získať zaujímavú cenu!

3
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KOMÁRŇANSKO
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GASTRO, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Domestos

- nákup za diskontné ceny pre všetkých
( diszkont árak mindenkinek )

Pine Fresh 750ml

0,95 €

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

JC 1,27 € / l

BIOCÍD – Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
BIOCÍD - A biocideket biztonságosan használja.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.
Használat előtt mindig olvassa el a termékinformációkat.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA

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

Cena platí 1. 8. – 31. 8. 2020

www.nitrazdroj.sk
sk

Az árak 2

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
kroje

12 DEŤOM

0915 781 227

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

15 HĽADÁM PRÁCU

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

ROZVOZ e
čím
Zabezpe

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Prijem plošnej
inzercie

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

52-0003-105

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Výročia a udalosti
bol slávnostne otvorený Panamský
prieplav.

15. augusta 1914
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ől 30.-ig érvényesek

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové
0902708047

(egységár 1,27€/l)

781200166

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

Hradná 3, Komárno

36-0007

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Predajne (Üzlet):
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0552

»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911617537

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

KOMÁRŇANSKO

Najmenej rozvinuté
regióny potrebujú pomoc
„Je mimoriadne dôležité, aby v každom jednom regióne a v každom
jednom okrese mali ľudia dôstojnú
prácu a zabezpečenú kvalitu života.” Tvrdí ministerka Veronika Remišová.
Niektoré regióny sa v úrovni HDP
blížia alebo prekračujú priemer Európskej únie, iné regióny sú na tom
výrazne horšie a pohybujú sa okolo polovice priemeru únie. Kým v mnohých
regiónoch máme pomerne malý počet
nezamestnaných, stále máme okresy,
v ktorých je bez práce každý piaty človek, V Rimavskej Sobote aj pred krízou
bola nezamestnanosť trikrát vyššia,
ako je celoslovenský priemer. Takto zle
tam nezamestnanosť vyzerá celé roky.
Zoznam najmenej rozvinutých
okresov, v ktorých miera nezamestnanosti presiahla 1,5-násobok celoštátneho priemeru, tvorí 20 okresov z
východného a stredného Slovenska.
Problémom je najmä nízky prílev investícií, inovačné a technologické zaostávanie, nedostatočne vybudovaná
infraštruktúra rýchlostných komunikácií, vysoký podiel obyvateľstva so
základným vzdelaním, vysoký podiel
dlhodobo nezamestnaných a odliv pracovných síl do zahraničia.
Mnohé z menej rozvinutých okresov majú pritom mimoriadne vhodné
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Mačky, ktoré už nie sú mačky

podmienky na rozvoj cestovného ruchu, prírodné a kultúrne bohatstvo,
vhodné podmienky na rozvoj ekologického poľnohospodárstva, zakladanie
rodinných firiem v oblasti služieb, potenciál pre využívanie obnoviteľných
zdrojov energie a predpoklady pre rozvoj novej zelenej ekonomiky vo vzťahu
k rozvoju vidieka a kľúčových tradičných odvetví.
V rámci schémy podpory menej
rozvinutých okresov sa teraz vyhlasujú
nové lokálne výzvy v celkovej sume 9
miliónov eur. Informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
SR www.nro.vicepremier.gov.sk. Aby
sa predišlo netransparentnému výberu
projektov, ministerstvo zaviedlo nový
systém hodnotenia projektov priamo v
okresoch.

» ib

Exotická mačka za takmer šestnásť
tisíc eur? Málo? Najnovšie plemeno
sa predáva až za celých osemdesiatpäť. Samozrejme, v tisícoch eur.
Túto domácu šelmičku si nemôže
dovoliť hocikto. Savannah alebo mačka savanová je jednou z najdrahších
a najexotickejších mačiek na svete a
zároveň je najväčšou domácou mačkou. Teda, bola, kým neprišila Ashera.
Tá dorastá do veľkosti jedného metra.
Taký Justin Bieber vlastní hneď dve Sushi a Tunu. Je skromný, ide predsa
“iba”o plemeno Savannah. Zriadil im
vlastný profil na sociálnej sieti. A naštval ochranárov.
Mačky Savannah (Savana) sú majestátne mačky, dôležito a pomaly sa
promenádujú a priťahujú pozornosť
svojou bodkovanou kožušinou a štíhlym telom. Pochádzajú zo špeciálneho
plemena, sú výsledkom kríženia domácej mačky a africkej divokej mačky.
Obidve Bieberove mačky Savannah
zvýšili dopyt po charakteristických farebných a najmä drahých zvieratách aj
v Nemecku. A problémy rastú.
Nie sú to totiž “normálne” domáce
zvieratá. Sú divoké, pochádzajú z divočiny a sú asi trikrát väčšie ako mačka
domáca. Bez problémov utrhnú z kuraťa stehno a prehryznú ho ako pes. Aktivisti za práva zvierat vnímajú trend
chovuy týchto mačiek v laických podmienkach ako veľmi problematický.

Mimochodom, u nás sú hitom inzertných portálov. Mačky Savannah prvej
generácie vážili viac ako desať kilogramov a dosahujú výšku v ramenách až
45 centimetrov. To z nich robilo (až donedávna) jedno z najväčších domácich
plemien mačiek s primerane vysokými
požiadavkami na chov.
Najväčšia je však Ashera. Cena?
Maličkosť - od 60 tisíc do 85 tisíc eur.
Ashera je tiež kríženec africkej divokej mačky, ale s leopardom a domácou
mačkou. Je veľmi inteligentná, láskavá
a oddaná. Odborníci však vyjadrujú
pochybnosti o autenticite plemena
Ashera, myslia si, že ide iba o chovné mutácie našej známej Savannah.
Lenže štvornásobne drahšie. Ak však
chcete doma leoparda, Ashera mačka
je správna voľba (alebo aj nie ...). V dospelosti vyrastie až do jedného metra.

» ib

Foto: Ashera

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Katarína Spišáková
spisakova@regionpress.sk
0915 781 227

KM20-33 strana
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SPOLOČNOSŤ
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Niekoľko rád ako
Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri
bezpečne používať
TikTok
V súvislosti s používaním sociálnej siete TikTok pripájame zopár
rád, ktoré odporúča polícia:
-ak si odmietate uzamknúť účet pre
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi
masou neznámych priateľov sú ľudia,
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto
tomu prispôsobte obsah svojich videí
-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa
nebudete hanbiť
-nezverejňujte také videá a informácie,
z ktorých by neznámy človek mohol
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici
bývate
-v prípade, že vás budú iní užívatelia
obťažovať komentármi, zablokujte si
ich
-ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa
-nikdy nepristupujte na podmienky
ľudí, ktorí by vás takouto formou vydierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy
situáciu riešte s chladnou hlavou
-nepublikujte videá, na ktorých ste
sporo oblečení, pretože sa takouto formou podieľate na výrobe obsahu pre
pedofilov
-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé
fotografie alebo videá, ani vo forme súkromnej správy
-zapájajte sa iba do takých výziev, pri
ktorých vám nič nehrozí, majte na pamäti to, že niekto pred vami výzvu splnil neznamená, že aj vám sa to podarí

Polícia varuje pred nástrahami
TikToku
Polícia varuje rodičov a tínedžerov
pred nástrahami sociálnej siete čínskej mobilnej aplikácie TikTok.
Niektoré z výziev patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.
S viac ako 800 miliónmi užívateľmi je čínska mobilná aplikácia TikTok
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer
dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej
republiky. „Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale
aj samotných užívateľov, aby si dávali
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná
forma komunikácie prináša,“ hovorí
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie
či kyberšikanu
Obsah TikToku je tvorený krátkymi
videami so zvukovým pozadím. Užívatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok
ako formou pozitívnej reakcie za svoje
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov
svojho komunikačného kanála. „Práve
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k
mase neznámych internetových užívateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa
môže pretransformovať do vydierania

ilustračné foto

autor natureaddict pixabay

alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovorkyňa. Pri každej modernej technológii a
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho
účtu len pre svojich priateľov, respektíve užívateľov, ktorým prístup k svojmu
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli.
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačovať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie
je to tak. V prvom rade musí každý dbať
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj
bezpečnosť svojich blízkych. Za užívateľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve
na nebezpečné aspekty komunikácie na
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám

ilustračné foto

autor StartupStockPhotos pixabay

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia
svojho publika, splnenia výzvy alebo
získania uznania za svalstvo, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka
anonymných užívateľov, medzi ktorými
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým
spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“
vysvetľuje hovorkyňa.
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Reťazové výzvy
tiež predstavujú riziko
Samostatnou kapitolou rôznorodosti
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým
dochádza medzi jednotlivými užívateľmi. Niektoré z výziev majú humorný a
bezpečný charakter, ďalšie patria do
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi
hovoriť o rizikách
Rodičom tínedžerov polícia odporúča, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol
ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v
ktorej im budú vysvetlené možné riziká
uvedené v tomto článku. „V prípade
mladistvých do 15 rokov odporúčame,
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi
ich účtov na sociálnych sieťach jeden
z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu,“ radí D. Bárdyová a poukazuje na príklady zo zahraničia, ktoré
ukazujú dokonca účty na TikToku, na
ktorých obsahoch sa spoločne podieľajú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca
na vtipných videách môže viesť nielen
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsahom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

NOVOZÁMOCKO-KOMÁRŇANSKO
Katarína Spišáková
e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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7

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

47-095

8

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Vstavané skrine
na splátky

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

KŠX-Delta príjme
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Prijmeme nových zamestnancov
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Základná mzda:
 !"
Miesto práce: 

Kontakt: 0918
85-0515

0800 500 091.

mhruby.idelta@gmail.com

www.lk-servis.sk
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POMOCNÉHO
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ROBOTNÍKA
ROBOTNÍKA

    



Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

85_0543

PLAT 6 E
PLAT:
PL
EUR/HOD.
UR/HOD
D
PODMIENKA: 

Práca na území SR. Nástup po dohode.
Tel.: 09
0918/4
/413
135
582
82, 0
09
90
04
4/88
81 418,
Mail: info@g
o@gsskssro.
o.sk

493 960

Mail:

Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162
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0918 531 177
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Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

