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VRÁBLE

/SH]Um
037/783 19120902 950 841
vrable@slovaktual.sk

Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

ANTÉNY - SATELITY

PLECHY

a škridle ihneď
zo skladu.

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.

(38 programov SK, CZ, HU)
07-0012

www.strecha.ws

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0004

za 25€ ročne

Neváhajte zavolať!

0905 746 124
09

76-0077

NOVÉ ZÁMKY 7)SHO\
035/640 88400908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

781200011

5. septembra 1905 Výročia a udalosti
zomrel Antonín Baťa starší, český podnikateľ (* 1844)

Pedikúra / ošetrenie nôh
Magdaléna Bathóová
Objednávky
76-0082

0904 105 685
M. Flengera 4, Nové Zámky

Máme miesto pre
Vášho blízkeho
v našom zariadení

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS

PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov
76-0071-1

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

ŠKOLA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Máte dlhy ? Súdy ? DrCʓby ?

INZERCIA

NOVAPLAST

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

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

76-0005

Katarína Spisáková

bnelektroinst@gmail.com

87-0062

Elektroinštalačne práce, el. prípojky, revízie

Kamenárstvo
MONUMENT
Palárikovo

Nové
Zámky

KONTAKT: 0905 328 814

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

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

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

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Západné Slovensko

PREDAJ

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

Živé MORKY
NA CHOV
a živé KURENCE

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

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

Ponuka
práce

Prijmeme
operátorov/ky výroby

3000 EUR/mesačne Brutto

na TPP - dlhodobo v NR,
práca v sede na 3 zmeny.

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.
info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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781200056-6

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,70€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

Základná mzda
580€/brutto + variabil
130€ + ostatné príplatky.
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

781200181

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

85_0596

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

76-0075

Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba
vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie,
dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...

RELAX, FIRMÁM
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33-0066

NOVOZÁMOCKO
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»Dám do prenájmu byt v NZ
1 izbový voľný od 1.9.2020,
zariadený aj spotrebiče,
veľký, sídlisko juh, tel. 0904
140 874
»Dám do prenájmu 1 izbový
byt v NZ, zariadený veľký,
sídlisko juh od 1.9.2020,
0904140874
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARÚ MOTORKU
ZNAČKY ČZ SIMSON STADION PIONIER AJ POKAZENÚ
0949150398

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM KMEŇ ORECHA I NA
KÚRENIE. 0910 426 074
»Predám
pšenicu,jačmeň 1q/16eur Mojzesovo
0910176040
»Kúpim psíka malteza
môže byť dospelý alebo
šteniatko ponúknite tel:
0902743663

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

14 RÔZNE / iné
»Kúpim kadu na kúpanie 2
osoby 0910989498

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»CHCEM PÍSAŤ S FANÚŠIČKAMI ZÁMBÓ JIMMYHO. DIEVČATAMI. SOM MLADÉ DIEVČA.
LEN SMS. 0907524913
»55r hľadá priateľku
0917049831

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

Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a
strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navrhuje v poradí
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej
len ako „Amnestia“) na území samostatného Slovenska. V prípade vyššie schváleného návrhu by amnestia
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30.
apríla 2021.

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za
podmienky, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin previesť vlastníctvo
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

Z histórie treba poznamenať, že inštitút Amnestie bol prvýkrát zavedený
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy došlo k odovzdaniu 3463 kusov nelegálne
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvoPodstata Amnestie spočíva v zániku ma neskoršími amnestiami sa podarilo
trestnosti nedovoleného ozbrojovania z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov
osobám, ktoré bez povolenia držia vy- zbraní a 82 010 streliva.
medzené strelné zbrane alebo strelivo.
Amnestia má veľký význam pre osoby,
Medzi odovzdanými zbraňami sa
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku objavila aj puška Winchester Model
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájde- 1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná
nie zbrane z II. svetovej vojny pri výko- pre cárske Rusko, v hodnote približpových prácach). Ak by sa v takomto ne 3000€, alebo legendárna puška
prípade zbraň odovzdala policajnému Sharps, ktorá bola používaná v časoch
útvaru mimo zbraňovej amnestie, oso- americkej občianskej vojny tzv. Sever
ba by sa dopustila podľa § 294 Trest- proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého
ného zákona Trestného činu Nedovo- západu“.
leného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest
odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť
osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa
zákona o strelných zbraniach a strelive na držanie zbrane, aby si takúto
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s
predmetnou zbraňou podľa odborného
» Tím advokátskej kancelárie
vyjadrenia špecializovaného útvaru
V4 Legal, s.r.o.
ministerstva vnútra nebol spáchaný
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Prijmeme

pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa

MURÁR
TESÁR

od 5,50€/hod

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

Kancelárie:

KOMÁRNO
Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO
Sv. Štefana 79

Vzácne slaniská vyhlásili
za chránené areály

ROBOTNÍK
od 4,50€/hod

0915 896 536

Vládny kabinet schválil päť chrá- ta. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je
nených areálov o výmere približne prítomná morská voda, alebo vo vnút525 hektárov. Ide o chránené areály rozemí. V týchto prípadoch obvykle
Čenkov, Panské lúky, Kamenínske vzniká prameňom bohatým na mineslaniská, Síky a Marcelovské piesky. rály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďaka striedavému vlhkému a suchému
Ich zachovanie je dôležité pre počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do
správne fungujúci ekosystém. Naria- pôdy minerálne látky.
denia, ktorými na Slovensku pribudnú
Jedinečnosť týchto území je výchránené areály, predložil na rokova- znamná nielen u nás, ale aj v rámci
nie vlády minister životného prostredia celej Európy. Aby nedošlo k ich zániku,
Ján Budaj.
v súčasnosti je ochrana slanísk zabezSúčasťou chránených areálov je 6 pečovaná vyhlasovaním Území euúzemí európskeho významu a všetky rópskeho významu. Európska komisia
sa nachádzajú na území Nitrianskeho podporuje návrat k tradičnej pastve,
kraja. Účelom ich vyhlásenia je za- ako ideálnemu spôsobu zachovania
bezpečenie priaznivého stavu veľmi týchto prírodných pokladov. Pri obvzácnych biotopov – tzv. slanísk, su- nove tradícií pastvy je kľúčová práve
chomilných lesných biotopov a travín aktívna účasť miestnych obyvateľov a
na pieskoch, ako aj vzácnych druhov vôľa znovu zaviesť spôsoby hospodárerastlín a živočíchov, akými sú kosatec nia ich predkov.
piesočný, jesienka piesočná či rosnička
zelená. Schválením nariadení Slovensko zabezpečí právnu ochranu lokalít v
zmysle európskej legislatívy.
Minister Budaj v tejto súvislosti povedal: „Vnútrozemské slaniská a slané
lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa
v rámci Európy nachádzajú iba v niekoľkých krajinách. Tvoria približne tri
percentá rozlohy Európy. Som rád, že
sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne
slaniská.“
Pre slaniská je typická veľká salini» red
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+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO
Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE
Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

781200005-21

04 BYTY / prenájom

Zbraňová amnestia

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0222

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré veterány Trabant Škoda, moped, Pionier,
babeta 0918383828
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

Najčítanejšie regionálne noviny

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ e
čím
Zabezpe

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

36-0007

Občianska
riadková
inzercia

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

59-011
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REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o
odstránenie rozporov. Myšlienka na
zmierenie s tým, s čím sa možno zmieriť, ako také nie je zlá.
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmierenie s nezmieriteľným nabáda zákonodarný poltik/politička. Zmieriť sa s obdobím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť
silný návrh!
Často v duchu vediem rozhovory
so svojim starým otcom. V duchu preto,
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v
jedenástich koncentračných táboroch v
období rokov, o ktorých padol návrh, že
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spomínam aj na to, čo po starom otcovi zostalo. Napríklad zápisky z koncentračného
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemiaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripustila? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrahmi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šialenému fúzatému maliarovi izieb?
Nie, doba takéhoto zmierenia nenastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a civilizovanosti.
Je smutné, že nevydesí ani tak pokrikovanie adorantov krajnej pravice (eufemizmus v tomto prípade) pri pamätníku
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrdinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
riskovanie straty tváre národa, riskovanie opľutia morálky ako takej.
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúrených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím prešli - museli práve kvôli fašistom
a ich podržtaškám prejsť moji predkovia, mám. A zachovám si ju, kým budem!
Dodatočne - vzdávam
hold hrdinom - aj a najmä a preto - hrdinom
SNP!
S úctou

Obnova strechy v najlepšej cene

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

hursan@stknz.sk

76-0031

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

PLATÍM V HOTOVOSTI ! 0908 320 488

76-0084

Ak máte doma tento typ starého nábytku alebo podobný,
kontaktujte ma. ODKÚPIM.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

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

020
9. 2
15.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta

Vplyvy digitálnych technológií na
každodenný život sú neodškriepiteľné či už v pozitívnom tak aj v negatívnom zmysle slova. Pravidelný
prístup na internet má viac ako 4,5
miliardy obyvateľov na celom svete, preto je dôležité poznať jeho nástrahy, ktorým čelia predovšetkým
deti.

Sexuálni predátori
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sieti vytvoria profil, v rámci ktorého komunikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu
zo strany opačného pohlavia, či nových
kamarátov, v komunikácii pokračujú a
postupne odhaľujú súkromný život. Tu
sa však konanie predátorov nekončí.
Pre dosiahnutie cieľov vyvíjajú nátlak
Virtuálny svet sa stal mimoriadne a pýtajú si intímne fotografie či videá.
príťažlivým fenoménom a mladí ho vy- Páchateľmi - sexuálnymi predátormi,
užívajú nielen vo vzdelávacom procese, môžu byť dospelí, ale aj maloletí.
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôležité uvedomiť si, že okrem chatovania s Zo strany predátorov
priateľmi na internete môžu deti naraziť hrozí vydieranie aj šikana
aj na nevhodný obsah alebo správanie
Sexuálni predátori majú vopred preiných, často neznámych osôb, ktoré myslenú taktiku a spôsob manipulácie,
môžu prejavovať predátorské správa- na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú
nie voči maloletým. Sexuálni predátori často nalákať a posielajú neznámym virpredstavujú v prostredí internetu veľkú tuálnym priateľom intímne videá a fotohrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto grafie. Zaslaním fotografie či videa však
novodobom fenoméne musíme hovo- príbeh nekončí. Osoba na druhej strane
riť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí väčšinou takto získaný materiál použije
ľudia informovaní. V komunikácii na na vydieranie – či už s finančným, šikasociálnych sieťach nesmú byť prehnane nujúcim alebo obťažujúcim motívom. V
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä najhorších prípadoch dochádza k osobak komunikujú s neznámymi ľuďmi. nému stretnutiu, ktoré môže končiť seSom rád, že sa tejto problematike ve- xuálnym obťažovaním alebo zneužitím.
nujú naši odborníci, ktorí robia preventívne kampane aj cez sociálne siete,“ Štatistiky nepustia
Podľa európskeho priemeru (EU Kids
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman
Mikulec.
Online 2020), v uplynulom roku dostalo

22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % detí bolo vystavených seba poškodzujúcemu a 10 % detí
samovražednému obsahu. Ďalej 54 %
slovenských detí má tendenciu zveriť sa
s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 %
detí sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej
skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

možnostiach pomoci, obráťte sa na políciu alebo pracovníkov informačných
kancelárií pre obete trestných činov v
každom krajskom meste osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom
online formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj
Europol, ktorý vytvoril zaujímavé video:
https://youtu.be/2TkuuHnQE_U.

Kde vyhľadať pomoc?

Ak ste sa stali obeťou sexuálnych
predátorov, alebo s tým súvisiacej činnosti a chcete získať viac informácií o

Informácie a foto poskytol Tlačový
odbor Kancelárie ministra vnútra SR
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?
V súvislosti s príchodom septembra
a aktuálnou pandemickouj situáciou chcú rodičia vedieť, ako majú
postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či
môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke
alebo škole nakazí.

E-mail: novozamocko@regionpress.sk

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže
od septembra svojvoľne nechať dieťa
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko
by tým porušil školský zákon. Režim
prerušenia vyučovania v triedach škôl,
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1.
9. 2020 nanovo upraví pripravované
rozhodnutie ministra školstva. Nárok
na pandemické OČR preto budú mať
iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú
starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri
deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola
uzatvorená riaditeľom školy v súlade s
pripravovaným rozhodnutím ministra
školstva. Ak však rodič dieťaťa bude
ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku,
t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho
zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu
preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj
od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR.
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Iná situácia pri starostlivosti bude
v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Nakoľko dochádzka do
predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí
budú až do prípadnej zmeny zákona
o sociálnom poistení uplatňované
také postupy ako doteraz, t. j. nárok
na pandemické OČR budú mať jednak
oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá
bola uzatvorená a jednak aj oprávnené
osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z koronavírusu.
U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu a u blízkych príbuzných,
ktorým je poskytovaná starostlivosť
v zariadeniach sociálnych služieb zostáva situácia nezmenená, t. j nárok
na pandemické OČR budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa
rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho
príbuzného do zariadenia z obavy pred
koronavírusom.
Sociálna poisťovňa vychádza z informácií, ktoré sú jej známe, v prípade
zmeny situácie bude verejnosť informovať. Dovtedy je vhodné postupovať
podľa týchto odporúčaní.

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