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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON
MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

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

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 30.09.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 
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Elektroinštalačný
materiál

www.aktaon.com

Široký sortiment predlžovacích prívodov
do interiéru a exteriéru - od 24,99 eur
Zásuvky na diaľkové ovládanie, sada 3ks - od 19,99 eur

Led reflektory - od 4,90 eur

POŽIČOVŇA STAVEBNÉHO NÁRADIA

SZERSZÁMGÉPEK KÖLCSÖNZÉSE

ŠIROKÝ
SORTIMENT

Pre amatérov,

aj pre náročných

OTVORENÉ: pon.-piat.: 7.00-17.00

sob.: 7.00-12.00

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda
tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com

KÁBLE, POISTKY, VYPÍNAČE, TERMOSTATY, KONEKTORY

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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Máte dlhy ? Súdy ? Dr by ?
V ši

  0905 638 627
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dunajskej Strede

0948 066 491

 800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!

5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalosti
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu mať kurz 
ZADARMO!

BRATISLAVA kurz  začína  14.09.2020
KOMÁRNO    kurz  začína  21.09.2020

KURAM

Volajte: 0904 001 475
Hívjon: 0905 312 160
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.sk
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AKCIA jeseň 2020
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Prenájom chladiarenského boxuPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPr u
SVADBY

NARODENINY
PÁRTY tel.: 0908 837 441

Postaráme sa o chladenie jedál aj
PREPRAVA TOVARU

do 3,5t
Doprava Zsemlye INZERCIA

0907 779 019

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»CZ JAWA 175 250 JAWA 90 
PIONIER MUSTANG STADION 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Predám zimné kolesá na 
ŠKODA FABIA 185/60 R14“ 
ky na HTP  za 150-€ aj 15“ 
185/60 R15 ky na TSI v top 
stave s hlbokým vzorom za 
170-€Tel.: 0905 578 188
»LIATINOVÉ KOLÁ HYUN-
DAI org. SantaFe veľké 18“ 
7Jx18, 235/60 R18“, všetky 
4 za 450-€ Tel.: 0907 779 
019
»ZIMNÉ KOMPLETY na KIA 
CEED 16“ aj 15“, pasuje aj 
na HYUNDAI, 4 ks za 150-€, 
majú slušný vzor. 205/55 
R16 a mám aj 185/65 R15 
tak isto v zachovalom sta-
ve za 150-€, Tel.: 0907 779 
019
»Liatinové disky 14“ org, 
FORD Ka, v zachovalom 
stave, obuté na 165 R14 
zimné skôr na dojazdenie. 
Všetky 4 ks za 120-€
Tel.: 0905 578 188

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám betonové čín-
sky štýl FENKSHUJ do zá-
hrady vysoké 1 meter za 
60-€, mám ich 4 ks, pri 
kúpe všetkých dohoda. 
Tel.:0905 578 188

»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»Lacno predám plynový 
sporák, rozťahovací jedá-
lenský stôl. Olcsón eladó 
gázsporhelt széthúzható 
ebédlőasztal. 0904 266 
736

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

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

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

15 HĽADÁM PRÁCU    59
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79

Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP

7. september 1619              
boli umučení svätí košickí mučeníci.

Výročia a udalosti
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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

ll

vo Kaj lKajaaallllllllll
AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
voros@regionpress.sk
0907 779 019
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Vplyvy digitálnych technológií na 
každodenný život sú neodškriepi-
teľné či už v pozitívnom tak aj v ne-
gatívnom zmysle slova. Pravidelný 
prístup na internet má viac ako 4,5 
miliardy obyvateľov na celom sve-
te, preto je dôležité poznať jeho ná-
strahy, ktorým čelia predovšetkým 
deti.

Virtuálny svet sa stal mimoriadne 
príťažlivým fenoménom a mladí ho vy-
užívajú nielen vo vzdelávacom procese, 
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôle-
žité uvedomiť si, že okrem chatovania s 
priateľmi na internete môžu deti naraziť 
aj na nevhodný obsah alebo správanie 
iných, často neznámych osôb, ktoré 
môžu prejavovať predátorské správa-
nie voči maloletým. Sexuálni predátori 
predstavujú v prostredí internetu veľkú 
hrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto 
novodobom fenoméne musíme hovo-
riť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí 
ľudia informovaní. V komunikácii na 
sociálnych sieťach nesmú byť prehnane 
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä 
ak komunikujú s neznámymi ľuďmi. 
Som rád, že sa tejto problematike ve-
nujú naši odborníci, ktorí robia preven-
tívne kampane aj cez sociálne siete,“ 
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman 
Mikulec.

Sexuálni predátori 
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sie-
ti vytvoria profil, v rámci ktorého komu-
nikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu 
zo strany opačného pohlavia, či nových 
kamarátov, v komunikácii pokračujú a 
postupne odhaľujú súkromný život. Tu 
sa však konanie predátorov nekončí. 
Pre dosiahnutie cieľov vyvíjajú nátlak 
a pýtajú si intímne fotografie či videá. 
Páchateľmi - sexuálnymi predátormi, 
môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Zo strany predátorov 
hrozí vydieranie aj šikana

Sexuálni predátori majú vopred pre-
myslenú taktiku a spôsob manipulácie, 
na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú 
často nalákať a posielajú neznámym vir-
tuálnym priateľom intímne videá a foto-
grafie. Zaslaním fotografie či videa však 
príbeh nekončí. Osoba na druhej strane 
väčšinou takto získaný materiál použije 
na vydieranie – či už s finančným, šika-
nujúcim alebo obťažujúcim motívom. V 
najhorších prípadoch dochádza k osob-
nému stretnutiu, ktoré môže končiť se-
xuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Štatistiky nepustia
Podľa európskeho priemeru (EU Kids 

Online 2020), v uplynulom roku dostalo 

22 % detí aspoň jednu správu so sexuál-
nym obsahom, 21 % detí bolo vystave-
ných seba poškodzujúcemu a 10 % detí 
samovražednému obsahu. Ďalej 54 % 
slovenských detí má tendenciu zveriť sa 
s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % 
detí sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej 
skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Kde vyhľadať pomoc?
Ak ste sa stali obeťou sexuálnych 

predátorov, alebo s tým súvisiacej čin-
nosti a chcete získať viac informácií o 

možnostiach pomoci, obráťte sa na po-
líciu alebo pracovníkov informačných 
kancelárií pre obete trestných činov v 
každom krajskom meste osobne, telefo-
nicky, e-mailom alebo prostredníctvom 
online formulára. Téme sexuálnych pre-
dátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj 
Europol, ktorý vytvoril zaujímavé video:    
https://youtu.be/2TkuuHnQE_U.

Informácie a foto poskytol Tlačový 
odbor Kancelárie ministra vnútra SR

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta

E-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové



DS20-36 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

47
-0

95

 

52
- 0

09
9

10
-0

07
5


