
DS21-32 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 080 domácností 

DUNAJSKOSTREDSKO
Č. 32 / 13. AUGUST 2021 / 25. ROČNÍK

Hirdesen nálunk 0907 779 019 

07
-0
00
6

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

Inzerzerujte u nás 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

07
-0
04
9

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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DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019
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www.regionpress.sk
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Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
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Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom

V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti
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14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
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Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

Beutazás biztosítva !

Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa
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Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy.

Cena práce: 4.80 € / hod. / brutto

Živnosť: 6.20 € / hod.

Doprava do zamestnania zabezpečená
ZADARMO !

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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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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   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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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
3 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

INZERCIA
0907 779 019
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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
»Predám peterky-kachle, 
15-litrový lis na hrozno, 
starý bicykel. Tel. 0904 
266 736
»Eladó péter kályha, 15 
líderes szőlőprés, régí ver-
seny bicikli. Tel. 0904 266 
736

»Bezplatne prevezmem 
trvale USKLADNÍM čistú 
ZEMINU v obci VRAKÚŇ Tel.: 
0905 578 188
»Átveszi a tiszta földet, 
Várkony falujában. Tel.: 
0905 578 188

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.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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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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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 kkk

áš ááááááááááááááááááááááááááááááááášš áááááááááááááááááááááá
50 434444444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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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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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com
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AKONTÁCIOU
bez navýšenia

% -NOU

Splátkový predaj

POSEZÓNNY 
VÝPREDAJ 

ZĽAVA 
30-50% 

Otváracia doba: 
pondelok – piatok: 

9.00 – 18.00, 

sobota: 9.00 – 12.00 

tel.: 031/558 46 00, 

Novomestská 

1, Gabčíkovo
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €



DS21-32 strana 7

BÝVANIEDUNAJSKOSTREDSKO
7

NÁBYTOK HALÁSZ

Posteľ TIPO
šírka 140 cm, 160 cm a 180 cm, vysoká posteľ, 
výška spania 52 cm, CENA 540,- €

Váľanda ERIK s uložným priestorom 
šírka 80 cm a 90 cm
CENA od 99,- €

Sedacia súprava do „U“ VEGAS
rozkladacia s uložným priestorom
CENA 980,- €

Rozkladacie detské kresielka 
CENA 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 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben 

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 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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COMPLEX 19 
Komoda 5 zásuvková
Pôvodná cena 73,- €  AKCIA 58,40 €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Šatníkovo - policová skriňa YORK 
š. 100, 120, 150, 180, 200, 250 cm
CENA od 266,- €

Systém AMARANT 
CENA od 45,- €

Otočná stolička G2B 
rôzne farby
Pôvodna cena 48,13 €  AKCIA 29,90 €

Komoda TORERO III   
Pôvodná cena 126,10 €  AKCIA 92,90 €
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
��������	�
��������������������������	��	�
����������
�����!�
��
���������������	����	��������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
��"#�##�$��	����%�����
��&	�	�'���	(����
'����)*'��������+
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
����/���'*0�1#2����!�
��132���!������4��
����	�	�'5���)�'���
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
������#6#1�"17�333���#6""��"8�1�7
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 


