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Týždenne do 33 080 domácností
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

információ +421 907 779 019 Marian Vörös,
vagy e-mailben dunajskostredsko@regionpress.sk,
vagy személyesen: Trhovisko 10, Dunajská Streda, Slovensko
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!
Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.
Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

07-0124

(Árkádtól 5 perc sétára)

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

!
már 80 €-tól, különleges alkalmakra
už od 80 € na rôzne príležitosti!

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

0905 746 124

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463
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07-0120

150

Dolný Bar č. 78, tel.: 0905 864 304
e-mail: luari@luari.sk
www.luari.sk

Najlepší výber KOTLOV

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

2

Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

16-0282

3,50 €/m

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

07-0126

škridla výpredaj
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07-0012 a 128

STRECHYNA KĽÚČ

07-0085

www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310

NÁBYTOK A INTERIÉR

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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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
26.700
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
42.845
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

Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj
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P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ
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0903 109 238

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Ponuka platí do 30.09.2019,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Slovenčina naša
Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

DS19-38 strana
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07-0002-1

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

07-0117

Redakcia:

Pre mnohých čosi neznáme

07-0003-1

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

NEMECKÝ
PROFIL

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

LETNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ
5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm
Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

zlatý dub
biela

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

čerešňa

Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

PLECHOVÉ GARÁŽE

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556
»Kúpim haki lešenie, 0908

AUTORIZOVANÝ DEALER

09 DOMÁCNOSŤ

PREDAJ, SERVIS, LEASING

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

13 RÔZNE / predaj

na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»Kúpim hodinky Schaausen. tel. 0944137683
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky 0907910755

04 BYTY / prenájom

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

12 DEŤOM

14 RÔZNE / iné

70M2 trojizbový moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Chystáte sa vykopať miesto

03 BYTY / predaj

08 STAVBA

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970

11 HOBBY A ŠPORT

PLECHY, voliery pre psov
07-0025

01 AUTO-MOTO / predaj

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

07-0011

Občianska
riadková
inzercia
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59-0301

DUNAJSKOSTREDSKO

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

16 ZOZNAMKA
»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

Chcete si
podať
inzerát?

150€

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Príklad:
RP TT 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.
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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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.
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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

3 ročná záruka bez obmedzenia km

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

DS19-38 strana

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk
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36-0011

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

4
www.hydinarskafarma.sk
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Hydin
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a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Medzinárodná švajčiarsko-slovenská
drevárska spoločnosť v Dunajskej Strede

hľadá zamestnancov
na linku na manipuláciu a výrobu
drevárskych strojov:

0905 638 627

Slovenčina naša
Nie ide
byť jeseň, ale bude jeseň.

BOJUJTE ! Volajte pomoc

0907 779 019

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

75-06-3

INZERCIA

Ničia Vás BANKY ?

0907 700 117 (8:00 - 16:00), zm@woodprof.sk

66-0154

Informovať sa môžete na nasledujúcom
telefónnom čísle alebo e-mailom:

07-0137

- práca na iba jednu smenu
- na pracovnú pozíciu sa nevyžaduje žiadna
kvaliﬁkácia (kvaliﬁkácia - stolár je výhodou)
- nástupný plat 4,10€/h

Schindler Tvoja prvá voľba

Necestuj! Pracuj v Dunajskej Strede!
Hľadáme: montérov zámočníkov

Miesto:
Kontakt:

od 811 EUR brutto mesačne
+ mesačné odmeny
+ ročné odmeny
+ platené nadčasy
+ stravovanie zdarma
+ stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Viedenská cesta 1, Dunajská Streda
Tímea Csicsay
tel.: 031 3320 235, 0911 038 044
e-mail: timea.csicsay@schindler.com

Buď Schindler. Buď najlepší.

07-0097

Ponúkame:

DS19-38 strana
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Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

SKLADNÍK / PICKER
• Balenie, označovanie, kontrola, prekladanie
• Práca so skenerom
• Platný preukaz na NZV výhodou
(nie je podmienkou - vieme zabezpečiť)

od 750 Eur brutto

Pracovník na úseku balenia cukroviniek
• Balenie cukroviniek a kontrola zabalených výrobkov
• Stavanie papierových stojanov na cukrovinky

od 635 Eur brutto
Firemné benefity:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• 13. plat
• Mimoriadne odmeny
• Školenia
• Práca na 2 zmeny (8 hodín)

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

0918 342 807

DS19-38 strana
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Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch

Pannon-Work Slovakia
ponúka aktuálne voľné pozície:
aktuális munkaajánlatai:

klinický logopéd
plat od: 1 116,18 € mesačne /podľa Zákona č. 578/2004 Z.z./

Slovenčina naša

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.
Nie bývam na internáte,
ale bývam v internáte.

Prijem plošnej
inzercie
do ktorého koľvek
okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

07-0134

nástup: ihneď
kontaktná osoba: Gabriela Csápai
e-mail: csapai@vitalita-lehnice.sk, tel.: 031 59 18 101

Tomáš Drucker
Dobrá voľba

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Veľký Meder – operátor/-ka výroby
Dunajská Streda – montážny pracovník
Dunajská Streda – picker/vychystávač tovaru/skladník
Šamorín – operátorka výroby
Nadpriemerné platy, zabezpečená preprava.
Nagymegyer – gyártósori operátor
Dunaszerdahely- összeszerelői munkakör
Dunaszerdahely- picker/áruelőkészítő/raktáros
Somorja- gyártósori operátor
Átlagon felüli ﬁzetés, utaztatás bebiztosítása.
tel.: 031/551 18 44, 0907/575 818
e-mail: dunajskastreda@pannonwork.sk

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

00-0000

Špecializovaná nemocnica FBLR
hľadá zamestnanca na pozíciu

ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

33-0034

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
H a ani
a i
an
PS/SPOLU, KDH
kolegyňa
Remišová
mišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiťť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás

Najčítanejšie regionálne noviny

Nie o ktorej Slovenčina naša
(hodine), ale o koľkej.

V prípade, ak nedostávate pravidelne naše noviny
do schránok podľa uvedeného zoznamu, dajte nám
vedieť na dunajskostredsko@regionpress.sk alebo
zaslaním SMS s uvedením obce, mesta, ulice a
čísla domu na 0907 779 019. Ďakujeme.
Vaše DUNAJSKOSTREDSKO.
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová
Potôň, Rohovce, Šamorín, Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda
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V systéme duálneho vzdelávania už aj informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici
na aktuálne potreby priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú
ich vedomosti a zručnosti presahovať
stredoškolskú úroveň. Školský učebný
plán je postavený tak, aby absolventi
po skončení štvorročného štúdia dispoV súčasnosti chýba na Slovensku novali v niektorých oblastiach takými
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore, vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v
ich počet bude stále rásť. Tento sektor súčasnosti predmetom štúdia v prvých
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú- semestroch vysokých škôl.
cim. To budúcim absolventom štúdia
poskytuje záruku, že budú patriť k naj- Vyučovanie v odbornom partnerstve
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľŠkola ponúka uchádzačom štúdium v
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim systéme duálneho vzdelávania v spolufinančným ohodnotením.
práci s partnerskou firmou Continental
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výroMyslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab- bu a predaj bŕzd a brzdových systémov
solventov pre pracovný trh 21. storočia v pre všetky typy motorových vozidiel. Po
skončení školy majú možnosť pracovať
Škola začala vzdelávať v tomto odv tomto úspešnom nadnárodnom podbore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom
niku na pracovných pozíciách ako PLC
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s
programátor, CNC programátor, SW
praxou u zamestnávateľov dokázalo
programátor, SW vývojár či technik skúvedenie školy nadviazať spoluprácu
šobných zariadení.
v systéme duálneho vzdelávania.

Vedenie školy spustilo výučbu odboru 2561_M informačné a sieťové
technológie, ktorý poskytuje pre
budúcich informatikov špecializovane zamerané štúdium.

Príprava na vysokoškolské štúdium
Pri tvorbe školského vzdelávacieho
oblasti informatiky, programovania a
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu
na vysokej škole. Týmto študentom škola
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium
na vysokých školách technického zamerania, predovšetkým v oblasti informačných a komunikačných technológií,
programovania, ako aj v iných technicZačiatkom septembra 2019 podpísalo na pôde školy učebné zmluvy so
zamestnávateľom 13 žiakov.
kých oblastiach, vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky
na úrovni gymnázia. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie je výrazne posilne-

Zdroj: škola

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná
Stredná odborná škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici ponúka kvalitu a profesionalitu v spojení s ústretovosťou, individuálnym prístupom a rodinnou
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral
práve túto školu, jeden zo študentov odpovedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre
platené zamestnanie.“ Stredná odborná
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou
a praktickou odpoveďou na narastajúci
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľred
bou pri výbere strednej školy.

Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou
Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

Marian Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

PRIJMEME
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto
(Rakúsko)

9

Brutto
(Rakúsko)

.2

Mäsiar-pomocník

.9

0903 431 350
Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.
Všetko na vaše torty.

0915 846 824

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520


A  Y

  

ZA 1000€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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ATISLAVAAVA

NPCÐ˿PKWÐ
?ÐƢGTLMQRLęIMT

85_0005

 A IHNED

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

34-0162

personal

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

PRÁCA V ČR

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

www.facebook.com/patisseriekaramel/
predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda

E U RO

Predajňa
Dunajská Streda,
ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

07-0138

info:

Bezkonkurenčné ceny!

85 0637

0944 113 140

131190333

do

tto
2400 EUR/mesačne Bru
85_0646

AK
CI
30 A

01

-2
5

%

Mäsiar

3000 EUR/mesačn
e

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

07-0135

Skladník

23. rokov na trhu
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