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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 

KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE

LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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P R E N Á J O M
NEBYTOVÝ

OBCHODNÝ PRIESTOR
v HURBANOVE (okres Komárno)

celková výmera 937 m2   |    pozemok o výmere 2035 m2

INFORMÁCIE: +421 905 777 787

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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»Predám Fiat Punto 0917 
049 831

»KÚPIM SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STARÝ PIO-
NIER JAWA 05 JAWA 20 
JAWA 21 JAWA MUSTANG 
STADION JAWA 90,PLATÍM 
IHNEĎ PONÚKNITE 0915 
215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Predám digitálnu an-
ténu na príjem sloven-
ských a maďarských 
programov bez poplat-
ku. Montáž dohodou.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          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

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.

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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V krajine zrodu Afrodity

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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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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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red

Ak ste citlivejšie povahy, nekazte si 
koniec roka. Ak ste zvedaví, berte 
Nostradamove predpovede iba ako 
veštbu.

O údere meteoritu a jeho páde na 
Zem všetci počúvame od roku 2021. 
Zdá sa však, že tento rok sme prečkali 
v relatívnompokoji. Zato v roku 2022 je 
toto nebezpečenstvo ešte aktuálnejšie. 
Nostradamus totiž na rok s dvojkou na 
konci predpovedal mnohé skazy, okrem 
meteoritu aj asteroidové dažde a ďalšie 
znepokojujúce úkazy.

Nostradamus vo svojich proroctvách 
hovorí o dlhej stope iskier na oblohe. 
Táto veštba by sa dala vyložiť ako aste-
roid, ktorý môže zasiahnuť Zem, ale tiež 
spôsobiť otrasy v oceáne, ktoré vyvolajú 
cunami, ktoré povedie k zemetraseniu. 

Michel de Nostredame, známy ako 
Nostradamus, bol francúzsky astrológ, 
lekár a údajný veštec, ktorý je známy pre-
dovšetkým vďaka svojej knihe Les Pro-
phéties. V tomto diele formou 942 bás-
nických štvorverší predpovedal mnoho 
budúcich udalostí, z ktorých niektoré sa 
– pri rôznych interpretáciách – skutočne 
stali. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v 
roku 1555 a treba podotknúť, že mnohé z 
jeho predpovedí boli po celé tie roky po-
merne presné. Bohužiaľ pre nás, väčšina 
z nich bola negatívnych. Nostradamus 
úspešne predpovedal vojny, invázne 
vraždy aj bitky. Ani jeho predpoveď na 
rok 2022 nie je najoptimistickejšia.

Okrem toho Nostradamus predpo-
vedal infláciu, ktorá je v súvislosti s po-
sledným dianím veľmi pravdepodobná. 
Existujú dokonca špekulácie o tom, že 
sa vymkne kontrole, a to dokonca natoľ-
ko, že by mohlo dôjsť k znehodnoteniu 
amerického dolára. Ďalšia nepriaznivá 
predpoveď sa týka Francúzska, ktoré by 
sa malo v budúcom roku stretávať s ob-
rovskými búrkami, ktoré povedú k zápla-
vám, požiarom, a naopak suchu v iných 
častiach sveta.

Zaujímavé je, že s Nostradamovými 
predpoveďami súhlasí aj ďalšia známa 
veštkyňa, Baba Vanga. Aj keď predpove-
dala, že v budúcom roku ľudstvo nájde 
liek na rakovinu, ani jej ďalšie predpo-
vede nehovoria o roku plnom pohody a 
šťastia, ktorý by sme si ako ľudstvo po 
drviacej pandémii určite zaslúžili.

Predpoveď Nostradama pre 2022

» red

29,90 €
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NÁBYTOK HALÁSZ

Rozkladací stôl Wenus V so stoličkami 
Milano 
rozmer stola 160(40)+90+76. 
cena: stola 255,- €  Stoličky 67,- €

sedacia súprava NICOLE
rozkladacia s uložným priestorom, polohovateľné 
opierky hlavy, rozmer 212 cm x 330 cm x 164 cm
cena: 1 231,- € akcia 1 199,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben 

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO VEDĽA TESCA, V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

 www.nabytok-halasz.sk
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Posteľ  TIPO 
rozmery: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm, výška po-
stele 52 cm, pružinová posteľ s uložným priestorom
CENA od 540,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

cena: od 50,-€

KUCHYNSKÉ LINKY 
vo vysokom lesku aj v drevodekore. Skrinky 
v rôzných rozmeroch a farbách  
cena: skriniek od 35,-€

Konferenčný stôl AGA 
65x65x50 rôzne farby
 
cena 32,- €

sedacia súprava INFERNO 
rozkladacia s uložným priestorom
spanie 230 cm x 160 cm 
Pôvodná cena 813,- € AKCIA 699,- €

 80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

bývaniekomárňansko
9
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29,90 €

Rodičia detí, ktorých materské ško-
ly či školy sú v týchto dňoch rozhod-
nutím hygienika, zriaďovateľa či 
riaditeľa uzatvorené, majú po splne-
ní ostatných zákonných podmienok 
naďalej nárok na dávku pandemic-
ké ošetrovné. Podmienky nároku 
na dávku ani postup žiadosti o ňu sa 
nemenia. 

Nárok na pandemické OČR budú 
mať niektorí poistenci aj počas nadchá-
dzajúcich zimných prázdnin. Na pan-
demické OČR sa môžu spoľahnúť pois-
tenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov 
(resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodo-
bo nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých škola alebo trieda bola uzatvo-
rená rozhodnutím ministra, zriaďova-
teľa, riaditeľa školy alebo hygienika. 
Rovnako má na túto dávku nárok aj ro-
dič, ktorému pediater potvrdil potrebu 
starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa 
je v karanténe. Ak poistenec ošetruje 
choré dieťa do 16 rokov veku a pediater 
mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež 
má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 
je aktuálne aj v prípade detí, ktoré na-
vštevujú materskú školu – ak je uzatvo-
rená na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (ministra, zriaďovateľa, 
riaditeľa školy alebo hygienika), rodičia 
si môžu uplatniť nárok na pandemickú 

dávku. Ošetrovné však nie je možné 
poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne ne-
dať dieťa do materskej školy alebo školy 
iba pre obavy z koronavírusu.

Počas školských prázdnin nárok 
na pandemické ošetrovné z dôvodu 
uzatvorenia školy spravidla nevzniká, 
vtedy je škola uzatvorená na základe 
školského zákona. Výnimky tvoria 
prípady, ak je škola aj počas obdobia 
školských prázdnin uzatvorená hy-
gienikom (na čas určený hygienikom). 
Počas školských prázdnin majú nárok 
na pandemické ošetrovné aj poisten-
ci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov 
alebo ak má dieťa do 11 rokov nariade-
nú karanténu (obe situácie potvrdzuje 
pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a 
staršie, poistencovi vznikne nárok na 
bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 
kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na 
tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Kedy majú rodičia nárok 
na pandemické ošetrovné

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posledný decembrový deň nespája 
sa len s koncom starého roka, ale 
aj s polnočnými oslavami a prícho-
dom roka nového. Prvý január bol 
za Nový rok stanovený po zavedení 
gregoriánskeho kalendára v roku 
1582.

Naši predkovia sa v starom roku 
snažili najmä dobehnúť všetky „resty“. 
Zasadala obecná rada, volil sa napr. 
richtár, prebiehala inventarizácia aj 
finančné zúčtovanie. Ak zvýšili nejaké 
peniaze, usporiadalo sa pre ľudí drob-
né pohostenie na trovy mesta či dedi-
ny. Takéto oslavy sa však diametrálne 
líšili od tých dnešných, ktoré poznáme 
a praktizujeme. Podobali sa skôr via-
nočným sviatkom a tradíciám, pričom 
aj v tento deň sa konala významná bo-
hoslužba.

V domácnostiach sa napríklad ne-
smelo prať ani vešať bielizeň, pretože 
ten, kto by ju vešal, by mohol ťažko 
zomierať alebo obesiť sa. Poslednému 
dňu v roku sa hovorievalo aj „babí 
deň“.

Na Silvestra chodili po dedine ta-
kzvané baby, dvaja muži prestrojení 
za ženy. Jeden so slameným vencom a 
zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom 
mal sukňu zo slamy, prepásanú po-
vrieslom.

Ženy mali za úlohu túto slamu trhať 
a vkladať sliepkam do kurína, aby aj v 
budúcom roku dobre znášali vajíčka. 

Silvestrovskej noci a príchodu Nového 
roku sa pripisovala zvláštnu moc. Veri-
lo sa, že čo sa v tú noc bude snívať, to 
sa aj splní.

Príchod Nového roka oslavovali 
už v dávnej Mezopotámii od roku 2000 
pred Kristom. Riadili sa ale iným ka-
lendárom. Asi v polovici marca oslavo-
vali koniec roka. Pre našich predkov to 
malo istý význam. Koniec roka slávili 
spolu s jarnou rovnodennosťou.

Až v roku 46 pred naším letopoč-
tom, zaviedol rímsky vládca Caesar 
nový – Juliánsky kalendár. Tak padlo 
rozhodnutie, že 1. január bude prvým 
dňom Nového roka. Takto je to dodnes.

Meno aj deň, kedy sa koniec roka 
oslavuje, nesie v sebe symboliku. Po-
sledný decembrový deň je v rímskej 
liturgii zasvätený pamiatke pápeža 
Silvestra I. Ten vládol v čase striedania 
významných etáp kresťanstva. Koniec 
prenasledovania kresťanova a začiatok 
nových časov.

Na Silvestra si aj trochu pospite

» red
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC DECEMBER V TEJTO LEKÁRNI  

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 418,  Komárno, Tel.: 035 777 82 35
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

respirátory FFP2 

SKLADOM

  

SKLADOM

SKLADOM
VITAMMY SAT

Pulzný oximeter

Prajeme Vám



KM21-50 strana 12

8
5
_
0
0
6
0

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


