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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Galante

0948 066 491

 800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

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

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 
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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

ll

vo Kaj lKajaaallllllllll
AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk

Letná akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

999999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

36
-0
00
8

aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

0904 697 393
obkladačské práce
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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Máte dlhy ? Súdy ? Dr by ?
V ši

  0905 638 627

T E S T  Z D R A V I A
 testujú sa všetky orgány tela na úrovni fyzickej a psychickej
 nájdu akékoľvek poškodenia , zápaly , vírusy , baktérie
 zistíme príčiny choroby , bolesti , porúch , alergie

Vhodné pre dospelých  aj deti  (bezbolestné) trvá 60-90 min.
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platí  pre 2 osoby
  EURODIAG NITRA ,  Fr. Mojtu č.1
obj.  tel. :  0 9 1 7  0 8 4  1 9 91 5 €

špeciálne prístroje
 DIACOM  a METATRON

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

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

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

INZERCIA
0905 373 407

Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím 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. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. 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 zemia-
ky, 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 pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. 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, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou
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Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo

tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavy
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Vplyvy digitálnych technológií na 
každodenný život sú neodškriepi-
teľné či už v pozitívnom tak aj v ne-
gatívnom zmysle slova. Pravidelný 
prístup na internet má viac ako 4,5 
miliardy obyvateľov na celom sve-
te, preto je dôležité poznať jeho ná-
strahy, ktorým čelia predovšetkým 
deti.

Virtuálny svet sa stal mimoriadne 
príťažlivým fenoménom a mladí ho vy-
užívajú nielen vo vzdelávacom procese, 
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôle-
žité uvedomiť si, že okrem chatovania s 
priateľmi na internete môžu deti naraziť 
aj na nevhodný obsah alebo správanie 
iných, často neznámych osôb, ktoré 
môžu prejavovať predátorské správa-
nie voči maloletým. Sexuálni predátori 
predstavujú v prostredí internetu veľkú 
hrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto 
novodobom fenoméne musíme hovo-
riť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí 
ľudia informovaní. V komunikácii na 
sociálnych sieťach nesmú byť prehnane 
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä 
ak komunikujú s neznámymi ľuďmi. 
Som rád, že sa tejto problematike ve-
nujú naši odborníci, ktorí robia preven-
tívne kampane aj cez sociálne siete,“ 
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman 
Mikulec.

Sexuálni predátori 
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sie-
ti vytvoria profil, v rámci ktorého komu-
nikujú 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 
a pýtajú si intímne fotografie či videá. 
Páchateľmi - sexuálnymi predátormi, 
môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Zo strany predátorov 
hrozí vydieranie aj šikana

Sexuálni predátori majú vopred pre-
myslenú taktiku a spôsob manipulácie, 
na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú 
často nalákať a posielajú neznámym vir-
tuálnym priateľom intímne videá a foto-
grafie. Zaslaním fotografie či videa však 
príbeh nekončí. Osoba na druhej strane 
väčšinou takto získaný materiál použije 
na vydieranie – či už s finančným, šika-
nujúcim alebo obťažujúcim motívom. V 
najhorších prípadoch dochádza k osob-
nému stretnutiu, ktoré môže končiť se-
xuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Štatistiky nepustia
Podľa európskeho priemeru (EU Kids 

Online 2020), v uplynulom roku dostalo 

22 % detí aspoň jednu správu so sexuál-
nym obsahom, 21 % detí bolo vystave-
ných 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.

Kde vyhľadať pomoc?
Ak ste sa stali obeťou sexuálnych 

predátorov, alebo s tým súvisiacej čin-
nosti a chcete získať viac informácií o 

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

Informácie a foto poskytol Tlačový 
odbor Kancelárie ministra vnútra SR

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta
59
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79
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info: 0917 261 588
Životopisy zasielajte na e-mail:

servis@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Možnosť ubytovania.

VODIČ na sklápacie návesy

mzda od 1000-1700 €/mes.

prijme do TPP alebo živnostníkov na pozíciu:
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5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalosti

E-mail: galantsko@regionpress.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 373 407
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletnévyšetreniea stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

0
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Vtipy 
týždňa

Na trestnom pojednávaní 
prebiehajú záverečné reči. 
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to 
naozaj neurobil, ja som 
tam ani nebol, musíte 
mi veriť, povolávam za 
svedka Pána Boha, že som 
tam naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane 
výsluchu svedkov bolo 
ukončené!

-Čítal si o škodlivosti 
alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

Aký je rozdiel medzi trak-
torom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte 
mráz, iba sa strasieš a 
ideš ďalej.

Sekretárka prichádza 
ráno do práce a vidí ako z 
kancelárie vynášajú gauč. 
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len 
neprepustili.

Lenin mel pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny:
Do práce sa chodí s 
odporom, na plat sa čaká 
s napätím a vedenia se 
dotknúť nemôžeš.

Policajt vidi na kraji cesty 
nesprávne odstavené 
auto, tak príde k nemu, 
obzerá sa, nikoho nevidí, 
napokon zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké 
lopúchy.

Na rozvodovom súde
Sudca: 
- A kedy sa začali medzi 
vami prvé nezhody?
Manžel: 
- No, keď som trval na 
tom, že aj ja chcem byť na 
svadobnej fotke.

redakcia

»STARÝ PIONIER MUSTANG 
SIMSON JAWA 90 KÚPIM TIE-
TO MOTORKY 0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Prenajmem 1-izbový byt v 
rodinnom dome v Tešedí-
kove. 0903731710 

»Dám do prenájmu garáž 
za parkom, 0907197216
»Kúpim garáž 0905151894 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám Nové Matrace 2 
ks. dovezené z Grécka. 031 
784 1963 
»Predám lis na hrozno, 50l 
demižon s košom, rezačku 
na bylinky, el.moržovák na 
kuk.šulky,0911892578
»Predám slnečnicu, Veľká 
Mača 0904 325 100

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088
»Kúpim ľudové kroje. 
0902708047
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703  
»Hľadám kamarátku na 
spoločné prežitie voľných 
chvíľ. 0907369234 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP GA 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 
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Paradiso Dömény s.r.o. v Kajali
ponúka ďalšie služby:

- kúpu a predaj: auto - moto
- prepravu až 9 osôb
- odťahovú službu do 7 ton
- prácu s minibágrom
- autodopravu s vyklapačom
- vypožičanie kontajnerov

0948 451 235

V súvislosti s príchodom septembra 
a aktuálnou pandemickouj situá-
ciou chcú rodičia vedieť, ako majú 
postupovať pri prípadných žiados-
tiach o dávky ošetrovné (OČR), či 
môžu zostať s dieťaťom doma a čer-
pať dávku OČR, z vlastného rozhod-
nutia, (bez potvrdenia lekára) ak 
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke 
alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, 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 zdra-
votným 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 pande-
mické OČR.

Iná situácia pri starostlivosti bude 
v prípade detí, ktoré navštevujú ma-
terskú školu. Nakoľko dochádzka do 
predškolského zariadenia nie je po-
vinná 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 ne-
bude chodiť do triedy v škôlke, ktorá 
bola uzatvorená a jednak aj oprávnené 
osoby, ktorých dieťa nenavštevuje ma-
terskú školu pre obavu z koronavírusu.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú ma-
terskú školu a u blízkych príbuzných, 
ktorým je poskytovaná starostlivosť 
v zariadeniach sociálnych služieb zo-
stáva situácia nezmenená, t. j nárok 
na pandemické OČR budú mať opráv-
nené osoby naďalej aj v prípade, ak sa 
rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho 
príbuzného do zariadenia z obavy pred 
koronavírusom.

Sociálna poisťovňa vychádza z in-
formácií, ktoré sú jej známe, v prípade 
zmeny situácie bude verejnosť infor-
movať. Dovtedy je vhodné postupovať 
podľa týchto odporúčaní.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP

GALANTSKO-ŠALIANSKO
Ľuboš Bugyi/ e-mail: bugyi@regionpress.sk  /  tel.: 0905 373 407

TSKO-ŠALIANSKO
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