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KOMÁRŇANSKO
Týždenne do 16 370 domácností
www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

PLECHY

a škridle ihneď
zo skladu.

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence

na zarezanie chované na KUKURICI
• Mulard káčere na výkrm
ROZV
• brojlerové kačice na výkrm objednOZ Zabezpečíme
lefonic

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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Neváhajte zavolať!
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Info: 0907 918 402

00-0000

Hľadáme zmluvného partnera
na prevádzku pivárne s herňou

bnelektroinst@gmail.com
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87-0062

0915 621 851

Výročia a udalosti
vyhlásil George Washington prvý Deň
vďakyvzdania.

3. októbra 1789

Elektroinštalačne práce, el. prípojky, revízie

07-0012

ávky te

36-0007

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.

59-167
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KOMÁRŇANSKO Keď zlyháva demokracia

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

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

Kolárovo

Komárno

S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

94-00132

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.

Pracuj v Hradci Králové
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

+420 603 450 207
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A JIT Quality s.r.o.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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
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Amit mi ajánlunk:
- Kiemelt bérezés
Ͳ,ŽƐƐǌƷƚĄǀƷŵƵŶŬĂůĞŚĞƚƅƐĠŐ
- Utazási költségtérítés

O3
K 5

Elvárásaink:
ͲsĄůůĂůŬŽǌſŝĞŶŐĞĚĠůǇ
ͲdƂďďŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚ
vállalása
ͲPŶĄůůſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ
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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

D
Jelentkezzen a +421 948 552 680-as telefonszámon vagy
ĂŝŶĨŽΛũŝƚƋƵĂůŝƚǇ͘ƐŬĞͲŵĂŝůĐşŵĞŶ͘tĞďŽůĚĂůƵŶŬ͗ǁǁǁ͘ũŝƚƋƵĂůŝƚǇ͘ƐŬ

5. októbra 1962

Výročia a udalosti
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vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
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Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

1
5
3

7
5

5

6

85-0689

Redakcia:

SPRAVODAJSTVO / ŠKOLA, SLUŽBY

KOMÁRŇANSKO

3

Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?
nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí,
ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa,
ktoré navštevuje materskú školu, nárok
na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na
základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko
platila po 1. septembri 2020, už nie je
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa
rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu.
Nárok na pandemickú OČR však budú
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú
škôlky/školy alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia
príslušného orgánu.
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý bol 23. septembra
2020 publikovaný v Zbierke zákonov
SR po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky.
Novela prináša aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok
nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom
poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom
procese. Doteraz to bolo naopak – úrady nahlasovali zoznamy detí, ktoré do
školy/škôlky chodili.

V súvislosti so začiatkom školského
roka a s aktuálnou pandemickou
situáciou najmä rodičov zaujíma,
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.

75-41

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Hladáme
Prosím ponúknite, ďakujem.
Tel.: 0903 041 149

6. októbra 1944

801200162

pre našich klientov 1 izbové
byty, 2 izbové byty,
3 izbové byty a 4 izbové byty.

0915 781 227
Výročia a udalosti

59-352

sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho
Československa jednotkami 1. československého armádneho zboru počas Karpatsko-Duklianskej operácie.
07-0127

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

škri

dla

2

3,50výpredaj TOVAR, SERVIS
€/m

DODÁME DO 2 HODÍN

» Zdroj: SP

n
konš
trukc y.
ie str
iech.
Nev
áhaj
te za
vola
ť!

a škr PLE
idle i CHY
hneď
O
z
Strec
zo sk
hy na aj výho
ladu
d
kľúč
.
a re né ce

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

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 upravilo rozhodnutie
ministra školstva. Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené
osoby, ktoré sa starajú 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 má
nárok na pandemické OČR.
Rovnaká situácia pri starostlivosti
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7. októbra 1950

si Čína pripojila Tibet.

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

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

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

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Ako postupovať v prípade ochorenia
Objednanie na opakované testy (reV prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronaví- testy) na COVID-19 je potrebné dohodrusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako núť s Regionálnym úradom verejného
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha- zdravotníctva.
Mobilné odbery pre imobilných
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdraviotníctva odporúča nasledujúci po- pacientov budú vykonané v domácom
prostredí pacienta. Je potrebné o ne postup.
žiadať.
Pred vyšetrením na COVID-19 (výV prvom rade výlučne telefonicky
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká- ter z hrdla a nosa) je potrebné dodrra alebo operačné stredisko a infor- žať tieto zásady - príďte nalačno a bez
mujte ich o svojom zdravotnom stave. predchádzajúceho použitia kloktadiel,
Nechoďte priamo do ambulancie vše- zubnej pasty alebo iných dezinfekcií,
obecného lekára alebo do nemocnice pred výterom nefajčite. Pred výterom
z dôvodu možného šírenia nákazy, si úplne vyprázdnite nos a vykašlite
následne po konzultácii s lekárom, po- sa. V prípade smädu je povolené pitie
stupujte podľa telefonických pokynov, nechladenej čistej vody. Na odberové
Každý, kto má príznaky alebo po- miesto je potrebné prísť osobným vodozrenie na ochorenie, môže požiadať zidlom. Test na COVID-19 a následná
o vyšetrenie formou elektronického karanténa je povinná pre všetkých paformuláru.
sažierov vo vozidle.
Ak prichádzate na Slovensko a
V súčasnosti sú zriadené a fungujú
niekedy počas posledných 14-dní pred odberové miesta vo všetkých krajských
príchodom ste navštívili krajínu ne- mestách.
nachádzajúcu sa na zozname menej
rizikových krajín, musíte sa okamžite
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť
svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a
najskôr v piaty deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19.
Povinné testy na ochorenie COVID-19,
t.j. testy po návrate z rizikových krajín,
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné
laboratóriá.
» Zdroj: MZ SR

Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.

4. októbra 1865
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13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

LEVICE, Mochovská 45, tel.: 0902 944 324

» Hľadáme z Komárna
opatrovateľku pre vitálnu
starenku. Mzda: podľa dohody 0907774315

15 HĽADÁM PRÁCU

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.

76-0093

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.
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Poskytujeme
celodennú starostlivosť
za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov

33-0073

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

76-0096

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

KM20-40 strana
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

0
202
10.
15.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

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

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

reštartujte
INZERÁT,
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spisakova@regionpress.sk / 0915 781 227 / www.regionpress.sk
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zasklievanie terás
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PODE? SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZAÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHAf
POAS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

sem môžete vložiü vybrané
tȍvanlivé potȍaviny.

TAKTO PODAROVAf JE MOŽNÉ všetok suchý
a tȍvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stȍukoviny, múku, olej, cukor, tȍvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie ne výrobky
alebo vajcia, erstvý chlieb a pe ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáhaü
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre Ôudí v núdzi.

AKUJEME,
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Prijmeme nových zamestnancov
  

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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- zastavíme zrážky zo mzdy
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0948 152 149
0908 984 147

Viac info
 " 

0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191

 

52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
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