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www.agrosam.sk

PRACOVNÉ ODEVY
v ktorých sa

aj TEBE dobre robí

MUNKARUHÁK,
melyekben NEKED is

jól megy a meló

Gazdovský rad 41 - DOM SLUŽIEB, Šamorín
tel.: 031/562 22 52
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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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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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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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Môžete si objednať rastliny aj z pohodlia svojej obývačky.

Navštívte náš webshop: www.agrocentrum.sk

AGROCENTRUM Topoľníky, Hviezdna 234/87, tel.: +421 031 558 26 64
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INZERCIA

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

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Predám malotraktor PF62 
kľukovku (50€), predám 
liatinovú masku (60€), 
pluh (50€), rotavátor (60€) 
0948 158 475 TT
»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
»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469

»MÁM ZAUJEM ZOZMÁMIŤ 
SA SO 40 ROČNOU PEKNOU 
ŽENOU. POTREBUJEM ŤA NA 
40 ROKOV! 0949353896

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.

16 ZOZNAMKA    
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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 30.11.2020, 
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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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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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

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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Eladó régebbi 3 sz. családi ház 
Dunaszerdahelyen a 

városközpontban, a Zöldfasor 
utcán.

Ház: 108 m2, telek: 688 m2. 
Ár: 83.500 €

 Tel.: 0905 392 120

Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -
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Predám 1 izbový byt 
v Dunajskej Lužnej za 78 000 €. 

Roll door, balkón, pivnica.

Tel. 0949 220 180
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7. novembra 1980     
Pražské metro otvorilo úsek Kačerov – 
Háje.

Výročia a udalosti
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NESTRÁCAJTE ČAS CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM!

Aktuálne voľné pozície v našej spoločnosti:

Benefity: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky 
dvoch základných platov ročne; poistenie zodpovednosti za škodu spô-
sobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom; stravné 
plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona.

V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na: hr@metrans.sk alebo kontaktujte 
nás na tel. čísle: +421 31 3234 257 alebo na mobilnom tel. čísle +421 918 776 927 

Mechanik zdvíhacích zariadení - nástupný plat 1000,-€ brutto (poža-
dujeme vyučenie v odbore)

Mechanik strojov - nástupný plat 790,-€ brutto (požadujeme vyučenie 
v odbore)

Posunovač - nástupný plat 700,-€ brutto pre uchádzača, ktorý nemá 
spôsobilosť na výkon funkcie posunovača. Pre uchádzača so spôsobi-
losťou a platnými skúškami nástupný plat 750,-€ brutto (pracovná po-
zícia je vhodná aj pre absolventa)
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Medzinárodná švajčiarsko-slovenská
drevárska spoločnosť v Dunajskej Strede

hľadá zamestnancov na linku na manipuláciu 
a výrobu drevených násad:

Informovať sa môžete na nasledujúcom
tejefónnom čísle alebo e-mailom:
- 0907 700 117 (8:00 - 16:00)
- zm@woodprof.sk

- práca na iba jednu smenu
- ukončené vzdelanie v drevospracujúcom
   odbore (stolárstvo)  je výhodou 
- nástupný plat 4,50€/h
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Ponúkame prácu v armovni 
ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1300 € brutto/mesiac pri nástupe
   (po zaškolení 1500 € brutto/mesiac)
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

Volajte len v prípade vážneho záujmu
pejupex@gmail.com | 0911 796 226 
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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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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.sk

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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11. novembra 1526     
korunovácia Jána Zápoľského za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti

9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti

VIZITKY
0907 779 019

LETÁKY
0907 779 019
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Ministerka kultúry SR Natália Mila-
nová podpísala prvé rozhodnutia o 
schválení projektov na budovanie 
kreatívnych centier. 

Na prvé štyri projekty predložené v 
rámci Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) sa rozdelí ne-
návratný finančný príspevok 43,5 milió-
na eur. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) 
v najbližšom období vydá rozhodnutia aj 
pre ďalšie úspešné projekty.

Prostriedky z IROP, prioritnej osi 3 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v 
regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva 
kultúry, získajú na budovanie kreatív-
nych centier mesto Trenčín, Trnavský a 
Košický samosprávny kraj a RTVS Ban-
ská Bystrica. Spoločným cieľom plánova-
ných kreatívnych centier je zvýšenie za-
mestnanosti v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a 
modernizácii v už existujúcich budo-
vách. Rozvíjať budú tvorivý potenciál 
študentov a absolventov umeleckých a 
kreatívnych odvetví, kreatívnych pracov-
níkov, umelcov, osôb v slobodnom po-
volaní, ako aj podnikateľov a ostatných 
subjektov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle. Okrem vybudovania infraš-
truktúry investujú aj do rozvoja nezisko-
vých organizácií, organizácií verejného 
a akademického sektora a služieb, ktoré 
vychádzajú z požiadaviek ich regiónu.

Po prvom kroku, vydaní rozhodnu-
tí o schválení projektov, začne MK SR v 
novembri uzatvárať zmluvy s úspešnými 
žiadateľmi. Podľa podmienok výzvy za-
čnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide 
o komplexné projekty, ktoré kombinujú 
investície, ako sú stavby a inovatívne 
technológie s tzv. mäkkými výdavkami, 
napríklad na školenia a individuálne po-
radenstvo. Preto sa očakáva plynulé čer-
panie prostriedkov až do roku 2023, kedy 
musia byť projekty zrealizované.

Osobitosť kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu spočíva v tom, že vytvára most 
medzi umením, kultúrou, podnikaním 
a technológiami. Kultúrny a kreatívny 
priemysel je navyše charakteristický 
tým, že vytvára pracovné miesta, ktoré 
nemožno presunúť do zahraničia, preto-
že sa viažu na špecifické kultúrne a his-
torické zručnosti a sú späté s územím a 
tradíciami, ktoré ich určujú. Významná je 
tiež skutočnosť, že kultúrny a kreatívny 
priemysel prispieva viac ako akékoľvek 
iné odvetvie k zamestnanosti mládeže 
a žien. Kultúrny a kreatívny priemysel 
takisto preukázal po kríze v roku 2008 
väčšiu odolnosť v porovnaní s ostatnými 
odvetviami, čo potvrdila aj jeho schop-
nosť naštartovať pozitívne zmeny v iných 
hospodárskych odvetviach, napríklad v 
cestovnom ruchu, maloobchode a digi-
tálnych technológiách.

Kultúrno-kreatívne centrá 
dostávajú zelenú

» red

Časopis Pamiatky a múzeá už po 29. 
raz udelil výročné ceny za mimoriad-
ne činy v oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva na Slovensku.

Obnova kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom 
Kubíne, nález neskorogotickej vstupnej 
brány z  Baziliky sv. Egídia v  Bardejo-
ve, výstava Milan Rastislav Štefánik, 
Generál – Osloboditeľ. To sú len tri prí-
klady z  desiatich výnimočných činov 
v  oblasti nášho kultúrneho dedičstva, 
ktoré redakčná rada časopisu Pamiatky 
a múzeá spolu s Pamiatkovým úradom 
Slovenskej republiky a Slovenským ná-
rodným múzeom ako vydavateľmi časo-
pisu ocenila svojimi prestížnymi výroč-
nými cenami za rok 2019.

Výročné ceny udeľuje časopis Pa-
miatky a múzeá od roku 1992, v súčas-
nosti v 10 kategóriách.

Ich držiteľom sa stali okrem iných aj 
Martin Kutný v spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom Prešov a  Rím-
skokatolíckou cirkvou, farnosť sv. Egídia 
v Bardejove za nález neskorogotickej 
vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia 
v Bardejove či Martin Furman, Barbora 
Lofajová Danielová, Marek Budaj, poc-
tiví nálezcovia z Martinčeka, Krajský 
pamiatkový úrad Žilina alebo Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava a Slovenské 
národné múzeum za nález pokladu min-
cí z Likavky v okrese Ružomberok.

„Počas 29 ročníkov bolo na výroč-
nú cenu nominovaných takmer 2000 

titulov, jej laureátmi sa stalo vyše 200 
autorov a organizátorov najrozličnejších 
objavov, nálezov, prírastkov do zbierok, 
obnovovacích a  adaptačných aktivít, 
reštaurátorských prác, publikácií, od-
borných podujatí, jednorazových i  dl-
hodobých činností z  radov profesioná-
lov aj dobrovoľníkov. Medzi ocenenými 
inštitúciami za celú históriu udeľovania 
výročných cien sú štátom a  samosprá-
vou zriaďované organizácie, vedecké 
inštitúcie a  spoločnosti, cirkvi a  nábo-
ženské spoločnosti, občianske a  záuj-
mové združenia aj jednotlivci z  radov 
občanov,“ povedal šéfredaktor časopisu 
Pamiatky a múzeá Peter Maráky.

Zachránené príbehy z minulosti

» Zdroj: Redakcia časopisu 
Pamiatky a múzeá
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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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

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091


