Č. 49 / 4. DECEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

KOMÁRŇANSKO
KO
KKOMÁ
OM
MÁÁÁRRRŇŇAANNSK
MÁR
SKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 16 370 domácností

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

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
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DODÁME DO 2 HODÍN

STRECHYNA KĽÚČ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom
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Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Ide aj o odpustenie
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Komárno

vinohradníkov a vinárov
Slovenskí vinohradníci upozornili
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky na stretnutí aj na problém s terasami vo
(MPRV SR) vníma veľmi pozorne situ- vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu
áciu, v ktorej sa pre pandémiu ocho- schopnosť zabrániť erózii pôdy a zárorenia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj veň významnú vodozádržnú funkciu v
súvislosti s klimatickými zmenami. Avslovenskí vinohradníci a vinári.
šak dotácie na takéto vinohrady môžu
Preto sa minister Ján Mičovský žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí
stretol s vedením Zväzu vinohradníkov pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3
a vinárov Slovenska vo vinohradoch v ha, čo podmieňuje legislatíva EÚ. RieDoľanoch, aby spolu hovorili o rieše- šením by mali byť pozemkové úpravy,
niach aktuálnych problémov v tejto ob- ako aj zahrnutie vinohradníckych terás
lasti. K zlepšeniu situácie do budúcnos- do Strategického plánu Spoločnej poľti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá nohospodárskej politiky na najbližšie
sa aktuálne pripravuje.
obdobie a úprava metodiky PPA pri vý„Vinohradníctvo patrí medzi vý- počte nárokov priamych platieb.
znamné tradičné odvetvia na Sloven„Stretnutie vnímame ako začiasku. Cieľ, ktorý máme všetci, je jasný, tok novej etapy vzťahov medzi minisa tým je zlepšenie podmienok v slo- terstvom a vinohradníkmi aj vinármi.
venskom vinohradníctve a vinárstve. Tento dialóg bude dôležitý pri tvorbe
Veríme, že tento cieľ sa podarí naplniť novej legislatíve, na ktorej sa chceme
aj novým zákonom.“ uviedol minister aktívne podieľať,“ uviedol Vladimír
Ján Mičovský.
Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov
Generálny riaditeľ Sekcie poľno- a vinárov Slovenska.
hospodárstva MPRV SR Martin Nevolný na stretnutí uviedol, že nová legislatíva bude reflektovať najnovšie trendy
vinohradníctva a vinárstva, ako aj aktuálne zmeny v legislatíve EÚ. „Moderný zákon bude zohľadňovať všetky
kategórie vinohradníkov a vinárov, od
malých až po najväčších, tak aby sa
žiadny z nich necítil opomenutý,“ povedal Martin Nevolný.
» red

Pred sčítaním obyvateľstva
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

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

Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa
uskutoční od 15. februára 2021 do
31. marca 2021, je spoločenskou prioritou. Prihlásenie sa k svojej národnosti a materinskému jazyku je
dôležitým základom pre tvorbu politík, a to aj v oblasti kultúry.
Sčítanie obyvateľstva zabezpečí
lepšie cielenie podpory kultúry pre majoritu a minoritu. Na stretnutí sa na tom
zhodli štátna tajomníčka ministerstva
kultúry Zuzana Kumanová, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a riaditeľ Fondu
na podporu kultúry národnostných
menšín Norbert Molnár. Riaditeľ fondu
zároveň informoval, „že správna rada
ich verejnoprávnej inštitúcie si ako
prioritu vo výzvach na rok 2021 zadefinovala aktivity spojené s propagáciou
a informovaním o sčítaní obyvateľov
a taktiež aktivity spojené s informovanosťou o právach národnostných menšín.“
Splnomocnene vlády pre národnostné menšiny Bukovszky zdôraznil
potrebu vytvorenia čo najlepších podmienok pre sčítanie. „Som presvedčený o tom, že informačná kampaň môže
byť úspešná len v prípade aktívnej
účasti národnostných organizácií. Vítam rozhodnutie správnej rady fondu
a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo
najviac menšinových organizácií.“
Dáta o národnostnom zložení zís-

kane v sčítaní sú naviazané na niektoré
právne normy v oblasti uplatňovania
jazykových práv národnostných menšín. Preto je dôležité využiť obdobie
pred sčítaním na informačnú kampaň
o význame priznania národnostnej a
etnickej príslušnosti.
„Výsledky sčítania budú mať počas nasledujúcich rokov priamy vplyv
na podpornú činnosť v oblasti kultúry.
Preto je úlohou náš všetkých, aby bola
informovanosť obyvateľov o sčítaní na
čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.
Sčítanie obyvateľstva sa koná každých desať rokov a v roku 2021 bude po
prvýkrát elektronické. Sčítanie bude
jednoduchšie ako v roku 2011 a bude
pozostávať len zo 14 otázok. Základné
výsledky sčítania zverejní Štatistický
úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.
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Výročia a udalosti

11. decembra 1993

» red
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na zoznam Svetového dedičstva kultúrnych pamiatok UNESCO boli zapísané tri
lokality zo Slovenska: Banská Štiavnica,
Vlkolínec a Spišský hrad so Spišským
Podhradím a Spišskou Kapitulou

ZAMESTNANIE

KOMÁRŇANSKO
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Občianska
riadková
inzercia

Žiadajte o dotáciu
na elektronabíjacie stanice

01 AUTO-MOTO / predaj

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie
Termín na predkladanie žiadostí na sú zverejnené aj na stránke Slovenvybudovanie verejne prístupných elek- skej inovačnej a energetickej agentúry
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu (SIEA), ktorá celú výzvu administruje
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá- - https://www.siea.sk/podporne-prograujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred- my/podpora-budovania-verejne-pristupkladať až do 31. decembra 2020.
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh podpora-budovania-verejne-pristupžiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré nych-elektrickych-nabijacich-stanic-vje možné získať podporu. Zvýšili sme aj -roku-2020/.
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom
Na Slovensku je aktuálne zaregisje prispieť k razantnejšiemu budovaniu trovaných viac ako 3 000 elektrických a
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro- plug-in hybridných elektrických osobmobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre- ných vozidiel. V súvislosti s podporou
miér a minister hospodárstva Richard elektromobility rezort hospodárstva poSulík. Obce, vyššie územné celky a nimi kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu
zriadené organizácie môžu získať dotá- elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyvlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať platených už bolo cez 2,6 milióna eur.
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur.
V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní
žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie na realizáciu projektu.
Výzva s presnými podmienkami
podpory je zverejnená webovej strán» red
ke rezortu hospodárstva https://www.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
»Predám 2i byt v Komárne
pri Gazdovskej ulici cena
56000 eur tel 0911451098

04 BYTY / prenájom
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
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»KÚPIM KLARINET TAROGATO
0909113966

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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 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.

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do
konca roka.

Slovensko musí podporovať
chovateľov hospodárskych zvierat
Envirorezort verí, že dosiahne so Zväzom chovateľov oviec a kôz dohodu,
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochrany prírody.
Ministerstvo životného prostredia,
po minulotýždňovom prijatí delegácie
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK),
naďalej pokračuje v aktívnej komunikácii s jej zástupcami. Minister životného
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že
nemôžu očakávať kompenzácie za škody
vzniknuté na nezabezpečených stádach.
„Pre ministerstvo zostáva prioritou
zachovanie spásania trvalo trávnatých
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny
a podpora biodiverzity,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj na
margo rokovaní. Ich výsledkom má byť
také znenie vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí
ochranu vlka dravého, ale neublíži hospodárskym zvieratám. Jednou z prvých
kompromisných tém má byť odklad
požiadaviek týkajúcich sa veku pastierskych psov.
Vedenie envirorezortu si veľmi dobre uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. A
práve preto aktívne presadzuje, aby pri
nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

nej miere využilo prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat.
Vrátane príspevkov na preventívne opatrenia smerované k zabráneniu vzniku
škôd. „Na tento zámer dostávame z radov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom
sme informovali aj agrorezort,“ uviedol
minister Budaj. Pozitíva celého projektu
na základe vlastnej praxe opisuje Michal
Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď
sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo,
už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on
ušiel so stiahnutým chvostom,“ vraví
farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu priblíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach
ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú
korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj
to, že začnú brechať, bača sa zobudí, odpáli petardu a vlci utečú.
MŽP SR pokračovalo v stretnutiach
s dotknutými pripomienkujúcimi subjektami až do 30. novembra 2020, kedy
uplynie lehota pripomienkovania.
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC DECEMBER V TEJTO LEKÁRNI

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 4018, 945 01 Komárno
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UŠETRÍTE

27,70 €

4,70€

25,25 €

UŠETRÍTE

19,23 €

4,30€
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3,28€
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3,28€
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GS Condro DIAMANT, 100
0 + 50 tabliet
Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie
D
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23,29 €

TRÁVENIE

8"04տÍ)ō 7

13,91 €

11,03 €

)!'-4ĂÐ!#,

)!'-4ĂÐ!#,

10,85 €

9,15 €

0ILS>HF>M
ME>OJà-/,

10,24 €
)!'-4ĂÐ!#,

9,00 €

4,40 €
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NOVÁ APLIKÁCIA

NÁDCHA A PRECHLADNUTIE
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Vitamín D3 prispieva k správnemu vstrebávaniu/
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él, 100 g 
Voltaren Forrte 2,32% gé
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3,06 €

UŠETRÍTE

0,82 €

SAL ® PLUS,
MUCONAS
nosovvá roztoková
aerodissperzia 10 ml
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NAKÚPTE VÝHODNE
7à ß7-ßȴ&à",*,3à'à
NA WWW.LEKARENPLUS.SK

PRE VAŠE POHODLIE
+Bȵ>H>GQBàK>àIFBHV KB@E>GQBàIFBHVàȵ>H>ʉàK>à3ȚP

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

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVOZÁMOCKO
ÁMOCKO - KOMÁRŇASKO
KOMÁ
ÁRŇ
ŇASKO
Katarína Spišáková/ e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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SPRAVODAJSTVO / GASTRO

KOMÁRŇANSKO

Využite rýchle medzimestské spojenie
po Slovensku pod značkou Daka

Antigénové odberové miesta zriaďujú aj
regionálne úrady verejného zdravotníctva

si vám vyhovujúci spoj a určite budete
spokojní. Vaše cestovanie bude na modernej úrovni, v priaznivých cenách a bez
prestupov ušetríte aj veľa času.
Lístky je možné zakúpiť na
www.bus.daka.sk, na autobusových
staniciach, prípadne priamo u vodiča.
Priame spoje, k dispozícii od 13. decembra, budú chodiť
do týchto miest:
Bratislava - Komárno:
08:00 - 09:40, 20:00 - 21:40 (v pracovné dni)
12:00 - 13:40, 16:00 - 17:40 (vo všetky dni)
Komárno - Bratislava:
06:00 - 07:40,18:00 - 19:40 (v pracovné dni)
10:00 - 11:40, 14:00 - 15:40 (vo všetky dni)
cena lístka od 2,99 eura.

Nemci mi uverili, naši nie
Bol som mladý. Prišiel som do centrá- nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. mi uverili, naši nie.
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov.
Nevzdychám, nenariekam, nesťažujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny,
Najväčšia spoločnosť pre inovácie v ktoré vytvárajú inovátorom podmienky.
Európe. Trochu ma poznali, robil som u Majú úspešné podniky aj vysoký donich zopár projektov. Predložil som im máci národný produkt. A sú aj krajiny,
plán založenia spoločného podniku. Sú- ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cuhlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na dzím podnikom. Štát nemá zasahovať
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast- do podnikania. Mal by však vytvárať
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. podmienky na to, aby sa dobré nápady
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôzPo Slovensku sa zakladali Fraunhoferove ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu- mohol poskytnúť servis ako to býva v
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto- zahraničí - posúdiť nápad z technického
a obchodného hľadiska, pomôcť s protorých sme boli aj my.
Odvtedy som nazbieral veľa skúse- typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo- využiteľná v danej krajine, alebo by sa
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí mohla predať do sveta.
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú
Štát by mal pomáhať šikovným
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova- ľuďom, aby sa ich
arodili
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori myšlienky narodili
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí a dostali do sveta.
everí
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť Nepomáha a neverí
m ľusa domov. Máme rozpracované projek- svojim vlastným
o ľudia
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, ďom. A tak títo
priemyselných dizajnérov aj odborníkov idú tam, kde im
na digitalizáciu, obchod a marketing. uveria - naChodia sa na nás pozerať rôzni ministri a príklad do
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple- Nemecka.
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by
» Ján Košturiak

Možnosť dať sa otestovať zadarmo antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v súčasnosti ponúkajú aj viaceré
regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ).
„Rozširovanie siete už dnes fungujúcich
antigénových odberových miest po celom
Slovensku má veľký zmysel. Ochrana zdraOkres

94-0023-9

Cestovná kancelária DAKA spúšťa od
13. decembra nové pravidelné a expresné vnútroštátne autobusové linky.
Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie,
ktorá nie je priaznivá pre cestovný ruch
nielen v zahraničí ale ani doma, sa v Cestovnej kancelárii DAKA rozhodli využiť ich
ľudské a hlavne technické kapacity pre
služby verejnosti. Občania budú môcť využívať nové pravidelné a hlavne expresné
autobusové linky pri ceste za prácou, rodinou, oddychom, či poznávaním.
Cestovanie s DAKA je nielen rýchle,
pohodlné a finančne nenáročné, ale
dáva prácu aj jej zamestnancom. Vyberte
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via jednotlivca je veľmi podstatná, preto
bude dôležité, aby možnosť antigénového
testovania využilo čo najviac ľudí. Epidemiologická situácia na Slovensku a v okolitých krajinách je stále vážna. Pomocou
antigénových testov dokážeme identifikovať najviac infekčné osoby, pričom sa ľudia
rýchlo dozvedia výsledok,“ povedal hlavný
hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Adresa

Prevádzka

k nemocnici 1, 975 56 Banská
Banská Bystrica Cesta
Bystrica
Bardejov
Kuzmányho 18, Bardejov

PON, STR, PIA, 12:00 - 15:00 (od
30.11.2020)
PON, STR, PIA 09:00 - 12:00
PON – ŠTV 8:00-12:00, 13:00 -15:00;
PIA do 14:00
PON - PIA 9.00 – 12.00

Dolný Kubín

Nemocničná 1944, Dolný Kubín

Galanta

Hodská 2352/62, Galanta

Komárno

Levice

Mederčská 39, 945 01 Komárno
PON - PIA: 8:00 - 11:00
Kúpalisko Červená hviezda Staničné PON - PIA: 8:00 - 12:00
námestie 5, Košice
Komenského 3186/4, Levice prístrešok pred vstupom do budovy z
PON, STR, ŠTV: 9:00 - 12:00

Lučenec

Ulica A. Petőfiho č. 1, RÚVZ Lučenec

Martin

Ul. Kuzmányho 27, Martin, budova B UTO 08:00 – 10:00; ŠTV 08:00 – 10:00
PON: 9:00 – 12:00
S. Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce
STR: 12:00 - 16:00
PIA: 9:00 – 12:00
Damborského 15, Nitra
PON, STR 08.00 – 11:00
ul. Zdravotnícka 3525/3, 058 01
PON,
STR, PIA 09:00 - 12:00
Poprad
Jána Hollého 5, Prešov (adresa RÚVZ PON, STR, PIA 09:00 - 12:00
Prešov)
Nemocničná 8, Bojnice
UTO, STR, ŠTV 08:00 - 12:00
stan, Sama Tomášika 14, Rimavská UTO, ŠTV 10:00 - 14:00
Sobota
Špitálska 3, Rožňava
UTO, ŠTV 14:00 - 16:00

Košice

vnútornej strany dvora

Michalovce
Nitra
Poprad
Prešov
Prievidza
Rimavská
Sobota
Rožňava
Spišská Nová
Ves
Stará Ľubovňa
Svidník
Trebišov
Trenčín
Trnava

PON, STR, PIA 09:00 - 12:00

A. Mickiewicza 6 Spišská Nová Ves

PON, STR, PIA 13:00 - 15:30

Obrancov mieru 1, 064 01 Stará
Ľubovňa
ul. Sov. Hrdinov 79, Svidník

UTO 7:30 - 11:30
ŠTV, PIA 7:30 – 10:30
UTO, ŠTV 09:00 - 11:00

Jilemnického 3370/2, Trebišov
RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4,
Trenčín
Halenárska 23, 917 01 Trnava

UTO, ŠTV, SOB 09:00 - 12:00
PON, STR, PIA 8:00 - 12:00
PON, STR, ŠTV 8:00 – 11:00

Banícka 679, Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad
Hronom

Veľký Krtíš

PON - PIA 13:00 - 15:30
PON - PIA 09:00 - 11:00

» Zdroj: UVZ SR

Tabuľka: UVZ SR

Výročia a udalosti
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika)

5. decembra 1492
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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