
KM22-31 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 16 450 domácností 

KOMÁRŇANSKO
Č. 31 / 5. AUGUST 2022 / 26. ROČNÍK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0910 851 307

91
-0

00
5

škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

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

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Predám priestranný, svetlý 2-iz. byt 
(64m2) + 2x pivnica (14m) v centre NZ.

Vlastný plynový kotol (revízia máj 2022).
Kompletná rekonštrukcia (plastové okná, v kuchyni bodové svetlá, 
zaizolované nové podlahy, kompletne vymenená elektroinštalácia

a bezpečnostné dvere).
Navýšené poschodie, spoločná záhradka vo dvore, nízke režijné 

náklady, slušní susedia, bezproblémové parkovanie.

0907 487 064

8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste, že
ako štatutár spoločnosti máte povinnosť 
zosúladiť identifikačné údaje zapísané 
v obchodnom registri najneskôr do 30.9.2022?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta hogy,
mint ügyvezetőt a cégnyilvántartásban szereplő 

identifikációs  adatokkal kapcsolatban adategyeztetési 
kötelezettség terheli legkésőbb 2022.9.30-ig?

 

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 



KM22-31 strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
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www.regionpress.sk
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Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH
DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU
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Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko 
a Maďarsko dohromady. Súčasný 
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový 
front spadá takmer celý do jeho die-
cézy. Mestá sú pod neustálym ostre-
ľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s 
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v 
Charkovsko-záporožskej diecéze.

44-ročný katolícky biskup hovorí o 
permanentnom napätí. „Neustále niečo 
očakávame, najmä keď dochádza k ostre-
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. 
Bomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, 
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem 
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna-
mená to, že som stále nažive. Sme pri-
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často 
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“

Cirkev na vojnovom území je živá a 
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod-
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa 
aktuálnych možností. Rehole a charita 
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať 
humanitárnu pomoc, veci pre deti, po-
traviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na 
rozhovor.

Miestnym ostalo niekedy len to, čo 
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spo-
lu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oble-
čenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo, 
niektorí potrebujú len podporu a niektorí 
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho, 
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

Situácia sa neustále mení. Infraš-
truktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia 
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie 
bežného života. Mnohí odchádzajú na zá-
pad, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa, 
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť 
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli 
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.

„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô-
sob života. Ráno vstanem a uvedomím si, 
že žijem,“ opisuje život na východe Ukra-
jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti 
je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a prí-
liš cynické. Na druhej strane však biskup 
hovorí o znameniach Božej prítomnosti v 
srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú. 
Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup 
Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky, 
ktorou ich Boh inšpiruje.

Informácie o pomoci obetiam vojny 
nájdete na www.acnslovensko.sk.

Kým počujem výbuchy, 
viem, že som nažive

» ACN
zdroj foto ACN

59
-2

84

Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC AUGUST V TEJTO LEKÁRNI  

ZAZAAAMEMEMEMESTSTSSS NANAN NINN E,E, ZZZZZZDRDDRDRDRDDRRAVAVAVAVIEIEIIKOKOMÁMM RŇRŇANANSSKKOOOO
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC AUGUST V TEJTO LEKÁRNI  

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 418,  Komárno, Tel.: 035 777 82 35

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

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.

85
_0
05
2

Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ ŠTVRTOK
PLATÍ LEN PRE DRŽŽITEĽOV

AA NA NEZĽAAVNENÉ PPRODUKTY..

NA CELÝÝ VOĽNOPREDAJJNÝ SORTTIMENT

10%
SKLADOM
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

Naši klienti považujú naše schodiskové 
výťahy za výrobok s najlepším pomerom 
ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 
JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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