
KM22-33 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 16 450 domácností 

KOMÁRŇANSKO
Č. 33 / 19. AUGUST 2022 / 26. ROČNÍK

8
0
-0
1
7
4

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.
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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!

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307
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Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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Podľa informácií rezortu školstva 
budú v novom školskom roku školy 
fungovať ako v čase pred pandémiou. 
Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti 
nosenia rúšok, izolácia bude len pre 
pozitívnu osobu.

„Som rád, že školský rok 2022/2023 
začneme slobodne, bez zásadných co-
vidových obmedzení, aby sme mohli na 
školách fungovať v pokoji a normálne, 
tak ako sme to poznali pred pandémiou,“ 
priblížil minister školstva Branislav 
Gröhling. Opatrenia na školách tak 
budú od septembra kopírovať aktuálne 
uvoľnené pravidlá. Izolovať sa bude len 
pozitívna osoba, do karantény nepôjde 
trieda ani blízke kontakty. Školy v prí-
pade potreby budú aj naďalej využívať 
jednu miestnosť na izoláciu pre pozitívne 
osoby.

Ak by nastala vážna pandemická 
situácia, riaditeľ školy so súhlasom zria-
ďovateľa môže zatvoriť triedu na 5 dní. 
V prípade nutnosti môže RÚVZ vyhlásiť 
chrípkové prázdniny. Ranný filter ostáva 
povinný len pre materské školy, na zák-
ladných a stredných školách táto povin-
nosť nebude. Povolené aktuálne ostávajú 
aj školy v prírode, lyžiarske zájazdy, vý-
lety a exkurzie či kurzy ochrany zdravia. 

Aj v nastávajúcom školskom roku 
bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na 
základnej a strednej škole na 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní. Pri povinnom 
predprimárnom vzdelávaní bude môcť 
rodič ospravedlniť žiaka na 7 vyučova-
cích dní. „V tomto prípade ide aj o sna-
hu odbremeniť pediatrov, aby nemuseli 
v chrípkovej sezóne neustále vydávať 
ospravedlnenky pre žiakov,“ doplnil 
Gröhling. 

Po nástupe do školy aj po prerušení 
dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučo-
vacích dní (teda napríklad po chorobe 
žiaka) predloží rodič potvrdenie o bez-
príznakovosti. „Je to prevencia, aby mali 
rodičia na pamäti, že je potrebné dieťa 
skontrolovať, či neprejavuje príznaky 
ochorenia,“ pripomenula odborníčka 
rezortu školstva pre zdravotníctvo Elena 
Prokopová. 

OČR bude vyplácané rodičom na deti 
do 11 rokov v prípade, ak riaditeľ školy 
alebo RÚVZ rozhodne o prerušovaní vy-
učovania v triede či škole, alebo ak žiak 
vyžaduje celodenné ošetrovanie na zá-
klade potvrdenia od pediatra. Na účely 
poskytnutia OČR škola oznámi Regionál-
nemu úradu školskej správy (RÚŠS) údaje 
o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zá-
konom č. 461/2003 podľa stavu k posled-
nému dňu mesiaca. Údaje poskytne do 3. 
dňa nasledujúceho mesiaca. Podmienky 
vyplácania OČR nastavuje Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do školy od septembra 
bez covidových obmedzení

» ren
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2035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že do 3 rokov od rozvodu manželstva máte možnosť vysporiadať 
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov súdom alebo dohodou, 
inak platí režim zákona.

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

Tudta, hogy
a házastársak az osztatlan közös tulajdonukat a válástól számított 

3 éven belül megegyezéssel vagy bíróság útján rendezhetik, ellenkező 
esetben a törvényi szabályok érvényesülnek.

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Štúrovo (dohoda na záskoky)

Mzda: 3,713€/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hurbanove

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,713€/h. brutto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Komárne

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 4,379€/h. brutto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!
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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 3
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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