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www.strecha.ws
0905 746 124

Zrealizovaných už viac 

ako 6000 striech

plechy a škridle

4,90 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

najväčší výber odľahčených

krytín a plechov
   - nekonečný výber tvarov a farieb

   - ihneď zo skladu 

NAJNIŽŠIE CENY!!!

ARRI s.r.o. 

STRECHYna kľúč

AKCIA:

9,80 € sDPH /m2

škridloplech

8,70 € /m2

(do vypredania zásob)

2,50 € sDPH /bm

plotová lamela

1,90 € /bm
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LA GOGO 1
(Opel)

LA GOGO 2 

(nábytok Halász)
Po - Pia: 09:00 - 18:00
So: 08:30 - 17:00, Ne: zatvorené

Po - So: 09:00 - 19:00, Ne: zatvorené

Textil, cipők, házi kellékek, játékok legjobb árak  DS-ben
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CENY, KTORÉ VÁS PRESVEDČIA

PONÚKAME AJ REALIZÁCIU

Tel.: 
štúdio Kračanská cesta 10
929 01 Dunajská Streda
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Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
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Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

vo Veľkom Mederi

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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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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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com
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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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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP

- hranoly
- dosky
- tatranský profil
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33

mobil: 0905 784 672

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 779 019
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

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

Ingyenes állapotfelmérés

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

előtte

utána
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Stredanobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.08.2021, 
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 

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. 
Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

Prijmeme zamestnanca 
do kamenárstva

Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Kúpim ornú pôdu 
za korektnú cenu 
v katastri : Okoč, 
Dolný Štál, Veľký 
Meder, Topoľníky, 
Kolárovo, Brestovec, 
Sokolce, prípadne v 
blízkosti. tel.: 0948 
848 820
»Veszek szántóföl-
det korrekt áron : 
Ekecs , Alistál, Ny-
árasd, Gúta, Na-
gymegyer, Szilas, 
Lakszakállas ka-
taszterében. tel.: 
0948 848 820.

»Predám novú čalúnenú 
lavicu vhodnú aj k jedál-
nemu stolu 0944414075

»Bezplatne prevezmem 
trvale USKLADNÍM čistú 
ZEMINU v obci VRAKÚŇ Tel.: 
0905 578 188
»Átveszi a tiszta földet, 
Várkony falujában. Tel.: 
0905 578 188
»KTO DARUJE VÁŠNIVEJ FA-
NÚŠIČKE Z CHUDOBNEJ RO-
DINY. O SPEVÁKOVI ZÁMBO 
JIMMYMU. HOCIČO. CD, DVD, 
KNIHY, FOTKY, ČASOPISY. LEN 
SMS. 0907524913
»Predám svadobné ša 
značky Mori Lee, pohodl-
né, ľahké, č.38-42, nastavi-
teľný korzet 0918312793 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

07 REALITY / iné    

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

13 RÔZNE / predaj    

Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4,10  € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

- manipulačné práce v sklade BA 5,60 €/hod. (brutto) muži + ženy
   Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz 
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obi.sk
Ponuka platí v OBI Dunajská Streda od 1. 8. do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:kn kkkk

áš áááááááááááááááááááááááááááááášš ááááááááááááááááááááá
50 43444444444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm

Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR

10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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Podrobnejšie: www.vagdsz.edupage.org

Gymnázium Á.Vámbéryho s VJM Dunajská Streda má zámer prenechať 

do prenájmu nebytové priestory.
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r 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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

59

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€


