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Týždenne do 33 080 domácností

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

HIRDESSEN NÁLUNK Slovákiában

információ +421 907 779 019 Marian Vörös,
vagy e-mailben dunajskostredsko@regionpress.sk,
vagy személyesen: Trhovisko 10, Dunajská Streda, Slovensko

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

07-0085

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

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

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

07-0120

utána

v rámci celej

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

07-0126

o
ziv
e
r
2
bné
m
e
/
v
€
sta
od

150

0905 746 124

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

94-0091-1

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

Ponúkame poistenie:

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

konyha bútorok
beépített szekrények
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tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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
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07-0117

STRECHYNA KĽÚČ

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

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

07-0002-1

019

gióne!

Najlepší výber KOTLOV

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

07-0012 a 128

779
0907

(Árkádtól 5 perc sétára)
07-0124

c e n y v re

0914 246 770, 0917 858 887

IN

Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

07-0141

Najnižšie

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

24. hod. TAXI SLUŽBA

A
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NÁBYTOK A INTERIÉR
Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés
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Absencia pochybností
Cogito, ergo sum. Múdrym túto starú pravdu v latinčine netreba prekladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí
nemyslia. Dokonca myslenie nenávidia. Lebo sa ho boja.
Naša spoločnosť prejavuje známky
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažovať, posudzovať javy a udalosti, vyvodzovať z nich závery a nastoľovať cesty
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto
ponára do nenávisti. A ňou podporovanej hlúposti.
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
si - román, dráma, horor, psychologický
triler, fantasy tematika Roberta Louisa
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor.
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich
má. Mimochodom, aj to je výraz, pochádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhroziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je
proti takému a onakému javu. Dav. Ale
politikom a ich politike prechádza aj
tak všetko.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protesty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľmi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
úvodný latinský výrok nič nehovorí.
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, pochybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
Je rozdiel medzi vsugerovanou takzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
deficitu na ďalšie volebné obdobie.
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom, ktorý
sprevádza duše ľudí zo sveta
pred Boží súd. Nenechávajme všetko iba na ňom,
aj keď je svätý. Z moci zla
sa musíme pokúsiť dostať
najmä vlastnými silami.
Ešte zaživa.
Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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
27.920
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
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PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

07-0011

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0282
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

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

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

07-0140

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

07-0139

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžité skončenie pracovného po- Okamžite môže zamestnanec ukončiť prameru je neodvolateľným jednostranným covný pomer v lehote jedného mesiaca odo
právnym úkonom, ktorým sa ukončí dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
pracovný pomer s druhým účastníkom, taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra- V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s tacovného pomeru nie je viazané na uplynutie kýmto okamžitým skončením pracovného
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak dovolávať neplatnosti skočenia pracovnézamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí
platnej právnej úpravy musí byť okamžité i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáskončenie pracovného pomeru urobené pí- va tak zamestnancovi ako aj zamestnávatesomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skútak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
a zároveň musí byť druhému účastníkovi môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
doručené, a to v zákonom presne ustanove- dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udanej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
tohto spôsobu ukončenia pracovného po- pracovného pomeru sa má doručiť druhému
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
už v samotnej podmienke jeho odôvodne- dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť Trojdňová lehota má však len poriadkový
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neprípadom je, ak podľa lekárskeho posudku platnosť skončenia pracovného mieru. Skúnemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho šobná doba môže byť v pracovnej zmluve
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ dohodnutá najviac na tri mesiace.
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
» Tím advokátskej kancelárie
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. TreV4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
tím prípadom je, ak je zamestnanec bez(a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca)

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158
Bezkonkurenčné ceny!

Okamžité
skončenie pracovného pomeru

3

23. rokov na trhu

DUNAJSKOSTREDSKO
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
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
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
721190257

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

AKCIA -30%

12 DEŤOM
»Chystáte sa vykopať miesto
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
»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY OBLEČENIE A DETSKÚ KOZMETIKU
AJ CUMLÍKY PRE NOVORODENCA. KOČÍK UŽ MÁM. LEN SMS.
0907524913

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
70M2 trojizbový moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

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

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

%

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.

Slovenčina naša
Nie bruchomluvec, ale bruchovravec.
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GODZONE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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 31.10.2019,
alebo do vypredania zásob.
07-0003-1

Tel.: 0905 955 554

0905 638 627

66-0154

BOJUJTE ! Volajte pomoc

www.eurokamennobe.sk
pred SÚDMI aj DRAŽBOU !

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotnúd
dzi,
ným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
il matskúške a ublížil
kám v núdzi. Ukážkový farizej.

5

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

ÚŽEROU aj PODVODNÍKMI !

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len
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Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

Vaša OCHRANA

DUNAJSKOSTREDSKO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0907 779 019

Nielen radostná správa, ale aj pomoc odkázaným v rôznych podobách

Prečo projekt Godzone preškrtol
svoju značku?
V dobe, keď sa marketingové agen- prinášať radostnú správu o živom Kristotúry snažia zaujať najmodernejšími vi, nádej evanjelia, a tiež praktickú pomoc
reklamnými kampaňami aby zvidi- v mestách, ktoré navštívime.“
teľnili a uviedli na trh nové značky,
projekt Godzone svoju značku škrtá.
Kto prečo a pre koho
Čo sa skrýva za preškrtnutým logom
tohto projektu? Odpoveďou je 11. ročník
evanjelizačného Godzone tour 2019, ktorý 18. až 22. novembra navštívi päť slovenských miest.

Ide o viac
Organizátori tohtoročného turné sa rozhodli škrtnúť značku Godzone a nazvali
ho: GODZONE TOUR 2019 s podnadpisom: IDE O VIAC. Škrtnuté logo odzrkadľuje posolstvo témy, ktorú približuje
riaditeľ projektu Godzone, Július Slovák:
„Po desiatich rokoch toho, čo Boh konal
na Slovensku skrze Godzone sme sa rozhodli škrtnúť naše logo, aby sme vyjadrili
naše presvedčenie, že to nie je o nejakých
značkách, logách, marketingu, konferencii a turné, ktoré organizujeme. Vždy nám
išlo o viac ako „len“ o projekt Godzone.
Vždy išlo v prvom rade o Ježiša, o vzťah so
živým Bohom. Naším zámerom nie je budovanie značky Godzone, túžime ľuďom

História vzniku tohto podujatia siaha
do roku 2009, kedy sa uskutočnilo
prvé turné s cieľom priblížiť evanjelium inovatívnym a kreatívnym spôsobom, ktorý zaujme a pritiahne mladých ľudí. Je zastrešený Združením
kresťanských spoločenstiev mládeže.
Okrem realizácie turné sa venuje organizácii konferencií, formácii mladých
lídrov v animátorskej škole, tvorbe
videí a mediálneho obsahu, ktorými
sa snaží prinášať zmenu do dnešnej
spoločnosti. Vstup na toto podujatie
je zdarma, aby bolo dostupné pre
všetkých bez rozdielu. Minulý ročník
prilákal rekordných 22 511 ľudí, čo
predstavuje najväčšiu účasť doteraz.

Zdroj: Godzone
seniorov a ľudí bez domova či zbieranie odpadu, hrabania lístia, triedenia šatstva, alebo upratovania interiérov a exteriérov. Dobrovoľníci sa aj touto službou snažia svetu
ukázať, že im záleží na mieste, v ktorom žijú.

Liečba duchom

Téma Godzone tour 2019 bola oficiálne
odhalená prostredníctvom videoklipu, ktorý nesie rovnaký názov: Ide o viac. Tím projektu Godzone, ktorý sídli na Sliači, nemusel
ďaleko cestovať, keďže natáčanie videoklipu
sa odohralo priamo v priestoroch Kúpeľov
Už zďaleka nie iba festival
Večerným koncertom v každom meste Sliač. „Toto miesto je známe unikátnosťou
predchádza dobročinná aktivita, evanjeli- svojich liečivých prameňov a my veríme, že
zácia na námestiach a výchovno-zábavný rovnako uzdravujúca je sila evanjelia, ktoré
program na školách. Zahŕňa tiež návštevy ohlasujeme. V spolupráci so sliačskymi kú-
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peľmi sme vybrali nevyužívanú lokalitu, ktorá zapadla do konceptu a “street“ štýlu zvoleného pre tento klip. Od začiatku je našou
snahou robiť veci inovatívne, a preto sme
Tu nájdete klip ku Godzone tour 2019
- IDE O VIAC: https://www.dropbox.
com/s/w6hhacp18uxmxjk/GODZONE_yotube_QR.pdf?dl=0
túto pieseň spravili v rapovej verzii. Táto pieseň je dôkazom toho, že aj moderné veci sa
dajú robiť tak, aby odovzdali hodnoty Božieho kráľovstva a zároveň zachytili mladých,“
vysvetľuje Ivan Petro, člen marketingového
tímu projektu Godzone.
Mgr. Natália Lačná

ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE
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Sociálno - prázdno
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za prácou do veľkých miest a nedokážu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vizitkou nesociálnej politiky je aj to,
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkonásobne menej ako priemerný politik
či excentrická celebrita. Sociálne nie
je ani to, že ak sa chce občan dovolať
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže
na spravodlivý proces nemá peniaze.
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci
patria k najzadĺženejším, keďže im na
život z výplat nezostáva? Sociálny prístup nedokazuje ani to, že keď nechcete
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať
úver na zubára. O sociálne nemožno
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí
hypervýhody. O sociálnom prístupe
isto pochybujú aj rodičia žiakov, ktorí často nemajú eurá na stále drahšie
učebné pomôcky, ktoré im štát všetkým v „bezplatnom“ školstve dlhodobo nezabezpečuje...
Poznám jednu pani učiteľku. Po
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela
prejsť byrokratickými zbytočnosťami,
no jej druhým krokom bolo, že sociálne slabšej žiačke zaplatila za obedy
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno
ani doma. Zachovala sa sociálne? Neviem, pretože toto dôležité slovo cynicky degradoval politický marketing.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

52-0017-37

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo
sociálne, keďže som zažil žiakov v
rôznych životných situáciách. Aj v
„bohatej“ Bratislave.
Ťažko mi počúvať, keď politici manipulujú s týmto dôležitým slovom, hovoria o sociálnej politike. Opovážlivejšie
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za
roky samostatnosti sa presadili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina,
ktorá sa radí k vyspelým európskym
štátom, má ešte ďaleko k silnej sociálnej politike. Vďaka nešikovnosti reklamnej stratégie to dokazujú odkazy
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „zadarmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia
na mnohé veci nemajú, že potrebujú
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že
napriek slušnej ekonomike sme odkázaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo
necestujú vlakom?
Sociálnym štátom nie je krajina,
kde si dôchodcovia zo svojich dôchodkov môžu iba nakúpiť, nie cestovať či
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme,
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez
problémov nájdeme ľudí bez domova.
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatrčiach bez kúrenia, elektriny či kanalizácie a jediná ich zábava je váľať sa
v kontaminovanej vode či uprostred
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že
nezamestnaní nemajú na to migrovať
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Špecializovaná nemocnica FBLR
hľadá zamestnanca na pozíciu

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

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

07-0134

nástup: ihneď

Medzinárodná švajčiarsko-slovenská
drevárska spoločnosť v Dunajskej Strede

Schindler Tvoja prvá voľba

hľadá zamestnancov
na linku na manipuláciu a výrobu
drevárskych strojov:

Necestuj! Pracuj v Dunajskej Strede!

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

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Miesto:

v prímestskej doprave.
- práca v stabilnej ﬁrme s kvalitným vozovým parkom
- široký sociálny program
- priemerná hrubá mesačná mzda vodiča je 1200€

Kontakt: 031/590 25 11

prijme na TPP

www.sadds.sk

vodiča MKD

Kontakt:

07-0141

75-06-3

HĽADÁME VODIČOV AUTOBUSU

Buď Schindler. Buď najlepší.

07-0097

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

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

Ponúkame:

07-0137

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

Hľadáme: montérov zámočníkov

Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

SBS GUARDING s. r. o.

PRIJMEME VODIČA MKD
Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.

príjme strážnikov na prevádzky

• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

v Šamoríne a Dunajskej Strede

16-0307

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Tel.: 0905 110 109
www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

a:
ponúk

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

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

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

36-0007

Kontakt: 0911 997 728

51-0017

Parkovanie áut v Bratislave

45-0293

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0171
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PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)
33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

kachle

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

viac ako

300

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

8

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

