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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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V PONUKE ŠIRŠÍ SORTIMENT
ČERSTVÉHO TOVARU

chlieb, pečivo, ovocie, zelenina, mliečne a mäsové
výrobky, šaláty, bagety, sendviče ...

FRISS ÁRUK SZÉLES VÁLASZTÉKA
A KÍNÁLATBAN

kenyér, péksütemények, gyümölcsök, zöldségek,
tej- és hústermékek, saláták, bagettek, szendvicsek ...

POTRAVINY DISKONT
DISKONT ÉLELMISZERBOLT
HRADNÁ 3, Komárno
(bývalý tabakový areál)
(volt dohány terület)

PRÍĎTE 

NÁS VYSKÚŠAŤ

A NAKÚPTE VÝHODNE.

PRÓBÁLJON MEG MINKET,

ÉS VÁSÁROLJON

HASZNOSAN.

KUPÓN 3€Zľava 3€ pri nákupenad 30€ s DPHplatí v termíne15.11. – 28.11.2021.
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Operátor výroby - plat 623,00 EUR v hrubom a cell leadra – plat od

820,00 EUR + bonusy do výšky 20% v závislosti od kvality a efektivity.

Jedná sa o jednozmennú prevádzku. 

Životopisy môžete posielat mailom na linda.pinterova@silcoteceurope.com, 

alebo osobne na horeuvedenú adresu. Bližšie info na tel. čísle 0910 212 607 

A komáromi székhelyű Silcotec Europe k.f.t. felvételt hirdet a következő

poziciókra: Gyártási operátor fizetés 623,00 EUR bruttó, cell leader fizetés 

820,00 EUR + 20 % bónusz a minőség és hatékonyság függvényében. 

Egy műszakos  munkarend. Az életrajzokat kérjük a következő címre küldeni 

linda.pinterova@silcoteceurope.com, vagy személyesen a fejlécben szereplö 

címre. Bővebb információt a 0910 212 607 tel.számon kaphatnak

sídlom Družstevná 14, 945 01 Komárno,
zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov
do medicínskych prístrojov

hľadá do svojho tímu:

47
-0
33



KM21-46 strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / GASTRO Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
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Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

eriálne zalo-
môžu skúsiť 
zas nastoliť 

pokoja vo 
h. Bol by to 
te mi.
obré
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Mikulás csomag rendelést fogadunk
Diskont élelmiszerboltban Hradná 3, Komárno
(volt dohány terület) 
tel. 035/7742580
vagy az értékesítési osztályon
tel. 037/6922626

Rendelje meg az Ön által választott
Miklós-csomagokat családjának, barátainak, 
munkatársainak, üzleti partnereinek, vagy 
adjon nekik 10 € értékű vásárlási utalványt, 
amelyet a Nitrazdroj üzletekben vásárolhat. 

lje meg azz ÖÖÖn általl váállaszttott
s-csomagokat családjának, barát
atársainak, üzleti partnereinek, v

Objednajte si mikulášske balíčky podľa vlastného 
výberu pre rodinu, priateľov, spolupracovníkov, 

obchodných partnerov alebo im darujte nákupnú 
poukážku v hodnote 10€ na nákup

v predajniach Nitrazdroj.
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Objednávkyna mikulášske balíčky
prijímame v predajni potravín diskont

Hradná 3, Komárno(bývalý tabakový areál)t.č. 035/7742580alebo na obchodnom oddelenít.č. 037/6922626 

20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti
www.regionpress.sk

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti
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PERNÍKY

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK
FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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»Predám Fiat Punto 0917 
049 831

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915 215 406

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124

»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

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 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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

Chodím po Slovensku a nestačím sa 
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný 
cudzích slov, ktorému by Ľudovít 
Štúr sotva rozumel. 

Namiesto úloh plníme tasky, rozpo-
čet sme nahradili budgetom a schôdzu 
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na 
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žili-
ne hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo 
má na fasáde domu nápis Publishing 
House a ak budete hľadať cestovnú 
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel 
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi 
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo 
Home Delivery. To keby ste potrebovali 
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá 
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, kto-
rí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať 
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria 
anglickými, talianskymi alebo francúz-
skymi názvami a niekedy potrebujete 
prekladateľa, keď si chcete objednať 
jedlo (food). Môj syn má malú reštaurá-
ciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva 
svojim jedlám zábavné anglické názvy. 
Prekladanú kapustu nedávno nazval 
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti 
študujú v zahraničí a my, starší, mô-
žeme cudzie krajiny spoznávať aspoň 
takto. Namiesto fašírky si objednáme 

burger, káva má tiež rozličné názvy - Es-
presso, Ristretto, Lungo alebo America-
no. Spomínam, že aj ako deti sme mali 
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske 
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský 
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si 
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú 
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým 
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri 
nadávaní opakujú pár slov, máme celý 
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa 
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia 
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami. 
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď 
kto by strácal čas. BF vraj znamená pria-
teľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá 
manželka, ale môže byť aj nemaj strach. 
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí 
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete 
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak 
na to je skratka OMG.

Ak naďabíte na 
svetovej počítačo-
vej sieti na nejakú 
oázu, kde sa ešte 
rozpráva normálnym 
jazykom a slušne, 
pošlite mi, 
prosím, ad-
resu.

Hello Slovaks

» Ján Košturiak

OMG.
te na 
ítačo-

ejakú 
ešte

málnym 
ušne,
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Na našu jednozmennú prevádzku v Hurbanove prijmeme
zamestnancov do pracovného pomeru na pozíciu:

Doprava kontajnerov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle. Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 980,- EUR + 250,- EUR mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Hurbanovo)

Vodičom ponúkame Nástupný bonus 700 EUR!
Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod

+421 903 576 274

Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle. Vodičský preukaz C.
Základná mesačná hrubá mzda 950,- EUR + 200,- EUR mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Hurbanovo)

Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných trás a ich vrátenie do príslušného zberného 
stanoviska. Základná mesačná hrubá mzda 640,- EUR + 200,- EUR mesačná pohyblivá zložka.

Robotník – Závozník (Hurbanovo)
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KURZ SBS
kurz  začína  13.12.2021

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

Beutazás biztosítva !

Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa
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Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 

33
-0

09
0



KM21-46 strana 7

DOMÁCNOSŤKOMÁRŇANSKO
7

33
-0

08
7



KM21-46 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

47
-0
01

32
-0
12
8

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


