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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a
demontáží oceľových konštrukcií.

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

HĽADÁ nových kolegov na pozície
montér • zvárač • vedúci montér

Sústružník / frézár

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP)
ƭƄ&(54.+*#40% 15ù1$.'*./$*.&ƒ. )*./ļ5-0Ė)*./ļ0#ù5Ėѵ
Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie
ČO PONÚKAME ?

• Práca v stabilnej spoločnosti
SŠ so strojárskym zameraním
• Kariérny rast
Manuálna zručnosť
• Motivujúce finančné ohodnotenie
Čítanie technických výkresov - výhodou
• Zabezpečenie ubytovania
Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Stravné a príspevok na cestovanie
Spoľahlivosť a flexibilitu
• Individuálny prístup
Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Absolvovanie certifikovaných školení
Chuť pracovať
PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Komárne

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

-zabezpečená pracovná obuv a odev

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov

INZERCIA

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

0915 781 227

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

Výročia a udalosti
skončila sa prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin

19. júla 1903

36-0002

•
•
•
•
•
•
•

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny
52-0107

ČO OČAKÁVAME ?
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-každoročné prehodnocovanie platu
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76-0075

Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

66-0143

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Kolárovo

Komárno

V nedávnom článku som písal, že
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemotivujú kvalitných a perspektívnych
pedagógov.
To sa prejavuje na citeľnom nedostatku učiteľov niektorých aprobácií vo
viacerých regiónoch. Spravidla ide o
jazykárov, informatikov, matematikov,
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, ktoré majú žiakov motivovať k štúdiu nedostatkových informačno-technických
povolaní. Neadekvátny plat učiteľov
spôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť neodborne, čo nie je cestou k potrebnému
zlepšovaniu kvality vzdelávania.
Zvyšovanie platov sa občas realizuje, no zväčša ide o symbolické percentá,
čím sa kompenzuje neustále zvyšovanie
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce
pre politikov nepopulárnym krokom, no
isto by pomohlo situácii, ktorá sa každým rokom zhoršuje. Nedostatok učiteľov závažným spôsobom poškodí celú
spoločnosť, nech si akokoľvek laická verejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme
prázdniny a o druhej bežíme domov.
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj
o celej generácii. Len si spomeňte na to,

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažovali na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal.
V súčasnosti ministerstvo školstva
pripravuje plány na zlepšenie vzdelávania: skupinové vyučovanie, zlučovanie
ročníkov, zavedenie inklúzie, odstránenie memorovania a pod. Keď si povedia,
že to majú hotové, jednoducho to zavedú
a školy nech si poradia, ako chcú. Popri
tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú
prvoradé.
Takto sa náprava školstva nerobí.
Potrebná je finančná motivácia učiteľa. Potom okamžitý zásah do prípravy
budúcich pedagógov, do prijímania
študentov učiteľstva a kvalitné inštrukcie od kvalitných odborníkov pre súčasných učiteľov. A k tomu všetkému
špičkovú odbornú metodiku a systém
fungovania škôl.
Nemôže sa stať, že sa nastolí nový
spôsob vyučovania bez súvislostí s
tými, čo budú vykonávateľmi zmien pedagógmi. A keďže si politici chcú pripísať politické body za „reformu“, som
presvedčený, že svoje výplody jednoducho hodia do aktuálneho stavu škôl.

CENA

179 €

KURZ SBS
V KOMÁRNE

kurz začína 16. 8. 2021
Volajte:

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0093
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

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.

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
45.115
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

59-132

e-mail: spisakova@regionpress.sk

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

tel.: 0915 781 227

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

Prijem plošnej
inzercie

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

76-0082

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky

KM21-28 strana
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Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622

POTULKY SLOVENSKOM / GASTRO

4
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Obdivujte majestátne hrady Pohronskej
hradnej cesty
Hrad kedysi...

Hrad Revište postavili začiatkom 14.
storočia a jeho podobu určoval úzky
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste
z obranných dôvodov prerušili mohutnou priekopou. Nad ňou sa nachádzala hranolová obytná veža. Z juhu sa na
vežu napájal hradbový múr vymedzujúci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od
začiatku bola súčasťou nádvoria cisterHrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom na, ktorá sa zachovala dodnes.
brale na pravom brehu Hrona a postavili ho začiatkom 14. storočia ako súčasť
Hrad Šášov
ochrany stredoslovenských banských
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov
miest.
z hradu Revište, ale svoju cestu za krásami slovenských hradov ešte nechcete
ukončiť, vydajte sa na len približne 15
Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni- kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypíte v obci Revištské Podzámčie. Cesta k najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale
zrúcanine vedie nenáročným terénom, priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis- sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie časť, plná zaujímavých architektonicdeti. Povedie vás náučným chodníkom kých detailov. Ak budete mať šťastie,
pod názvom Majitelia hradu Revište, na ako prvé vás na mieste privítajú kozy,
ktorom je osadených osem informač- ktoré tam našli svoj domov.
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo
severnej veže hradu sú v prípade priazAko sa tam dostať...
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00
Na Šášovský hrad môžete vyraziť
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup- priamo z obce Šášovské Podhradie,
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na značená turistická trasa. Počítajte s tým,
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy. že výstup k hradu je o čosi náročnejší,

Výročia a udalosti
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

17. júla 1989

Hrad Revište.

foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na začiatku turistického chodníka je osadená informačná tabuľa, ktorá informuje
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na
hrad Šášov zároveň nájdete informačnú turistickú kanceláriu, ktorú tam v
jednom z domov zriadilo Združenie na
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci
hradu si môžu v našej expozícii pod
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pamätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič
zo Združenie na záchranu hradu Šášov.

Turistická kancelária býva v prípade
priaznivého počasia otvorená počas víkendov.

Hrad kedysi...

Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu
Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský
hradný pán, pretože mu vraj dvorný
blázon počas poľovačky na medvede
zachránil život.
zdroj informácií OOCR Región Gron,
hrady-zamky.sk, Oz Združenie
na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výročia a udalosti
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét
z tzv. Benešových dekrétov

21. júla 1940

komárňansko

Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej
môžete obdivovať množstvo ďalších
hradov, hrádkov, strážnych veží,
opevnených miest či kláštorov.

Birell 0,5l

svetlý, pomelo&grep
citrón&mäta

Predajne (Üzlet):
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
( diszkont árak mindenkinek )

világos, pomelo és grapefruit,
citrom és menta

0,59 €

JC 1,18€/l (egységár 1,18€/l)

Nitrianska
smotana kyslá
Nyitra tejföl

0,33 €

JC 1,86€/kg (egységár 1,86€/kg)

www.nitrazdroj.sk
Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Spálňa MARGO
posteľ s roštom bez matraca šírka 160 cm 183,- €
skriňa 4 dverová šírka 206 cm 244,- €
nočný stolík 30,- €

VIKTOR - rozkladacia sedacia súprava s uložným priestorom a s posuvnými operadlami a
výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy
šírka 343 cm, spanie 141x268
CENA 1 416,- €

Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby, šírka 300 cm
Pôvodna cena 319,- € AKCIA 299,- €

Rozkladacia sedacia súprava s uložným
priestorom BRUNO Rozmery š: 240 cm, v:
97 cm, hl: 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- € AKCIA 399,- €

Kuchynská linka VIGO bez pracovnej dosky - možnosť zakúpenia aj iných časti
šírka 260 cm , CENA 549,- €

Rozkladacia pohovka s uložným priestorom PASTELA, spanie 190x155
Pôvodna cena 407,- € AKCIA 399,- €

Štýlová spálňa 9026 - skriňa + posteľ + 2 x nočný stolík
Pôvodna cena 5 283,- € AKCIA 2 643,-€

Ratanový set CH 845 stôl + 6 x stolička
hlinikový rám stola aj stoličiek CENA
Pôvodna cena 670,- € AKCIA 499,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0049-7

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.
www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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