
DS22-04 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 33 080 domácností 

DUNAJSKOSTREDSKO
č. 4 / 28. január 2022 / 26. rOčnÍK

9
1
-0
0
0
5

škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

Základný plat: 950 € / brutto + pohyblivá zložka. 
K základnej mzde sú vyplácané odmeny. Celková 
výška mesačnej mzdy závisí aj od aktivity a výkonu 
pracovníka.

Hlavnou náplňou práce bude:

- príjem tovaru na sklad od dodávateľov
- práca so skenerom
- balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- skúsenosť s prácou v sklade
- fyzická zdatnosť
- ochota a chuť pracovať
- schopnosť pracovať v tíme

Skladníkov /-čky na príjem a výdaj tovaru

Základný plat: 1050 € / brutto / + pohyblivá 
čiastka. K základnej mzde sú vyplácané odmeny. 
Celková výška mesačnej mzdy závisí aj od aktivity   
a výkonu pracovníka

Hlavnou náplňou práce bude:

- príjem tovaru na sklad od dodávateľov
- práca so skenerom
- balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu
- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- platné osvedčenie na vedenie VZV
- skúsenosti s vedením VZV - aktívny vodič
- prax na podobnej pozícii min. 1 rok
- skúsenosť s prácou v sklade

Skladníkov s VZV

Základný plat: 762 € / brutto + pohyblivá zložka. 
K základnej mzde sú vyplácané odmeny. Celková 
výška mesačnej mzdy závisí aj od aktivity a výkonu 
pracovníka

Hlavnou náplňou práce bude:

- poradenstvo a predaj tovaru
- kontakt so zákazníkmi
- vykladanie, dokladanie, usporiadanie tovaru
- práca s pokladňou
- úprava predajne
- účasť na inventúrach

Hľadáme do nášho tímu ľudí, ktorým nechýba
chuť do práce, sú šikovní a zodpovední

Predavačov / -čky na predaj spotrebnej
elektroniky do naších predajní

v Dunajskej Strede, v Šamoríne, v Šaľi

Kontakt: kariera@andreashop.sk
 

Informácie o výberovom konaní: V prípade Vášho záujmu zašlite nám elektronicky svoj štruktúrovaný
životopis s motivačným listom. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať

len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá. Ďakujeme za pochopenie.
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Zamestnanecké výhody, benefity
- spolupráca s kolegami v dynamickom tíme

- dlhodobá práca na zmluvu

Gymnázium Ladislava Dúbravu

dáva do prenájmu

nebytový priestor od 15.2.2022. 

Bližšie info na tel.: 031/551 0079, 552 2334

alebo na web stránke www.gymds.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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DUNAJSKOSTREDSKO

Zora Kováčová          0905 719 132

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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera DS 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich 
novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

InZErCIa

0905 719 132
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

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

Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KURZ SBS

KURAM
BA - Volajte: 0904 001 475
KN - Volajte:  0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Komárno / Bratislava
kurzy začínajú 14.02.2022

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIM-
SON BABETA AJ POKAZE-
NÉ NEKOMPLETNÉ. Tel. 
0915215406

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

Tu je návod ako na to! Občania to-
tiž už môžu požiadať o vyhlásenie 
stromu za chránený. Vlastníkovi 
pozemku, na ktorom je chránený 
strom, sa prizná kompenzácia.

Vlastník pozemku už nebude mať 
právo ochranu stromu na svojom po-
zemku odmietnuť. Informuje o tom 
Zelená linka Ministerstva životného 
prostredia SR.

„Chráneným stromom môže byť 
taký, ktorý je kultúrne, vedecky, eko-
logicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne významný,“ uvádza Zele-
ná linka. Spolu s chráneným stromom 
sa určuje aj jeho ochranné pásmo. To 
je územie v plošnom priemere jeho ko-
runy, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, naj-
menej však v okruhu desať metrov od 
kmeňa stromu, vysvetľuje linka.

Proces vyhlásenia chráneného 
stromu sa začína vytvorením projektu 
odborne spôsobilou osobou. Následne 
sa projekt podľa Zelenej linky odošle 
na posúdenie okresnému úradu, ktorý 
dá jeho opodstatnenosť posúdiť Štátnej 
ochrane prírody SR. „OÚ v sídle kraja 
zámer vyhlásiť strom za chránený zašle 
vlastníkovi pozemku, dotknutej obci a 
orgánom štátnej správy,“ približuje lin-
ka.

Pokračuje, že obec potom minimál-
ne na 15 dní umožní ľuďom nahliadnuť 
do zámeru. Zväčša je vyvesený na 
úradnej tabuli obce. Vlastník pozem-

ku, obec a orgány štátnej správy majú 
30 dní na podanie písomných pripo-
mienok k zámeru. Najneskôr do 30 dní 
prerokuje OÚ písomné pripomienky s 
tým, kto ich podal, poukazuje Zelená 
linka. Po prerokovaní pripomienok vy-
hlási OÚ vyhláškou chránený strom a 
jeho ochranné pásmo.

Vlastníkovi pozemku, na ktorom 
je chránený strom, sa priznáva kom-
penzácia. Konkrétne ide o zámenu po-
zemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup 
alebo nájom pozemkov, či finančnú 
náhradu za obmedzenie bežného ob-
hospodarovania.

„Vlastník pozemku, ktorý sa chce 
o chránený strom na svojom pozemku 
starať, má právo na finančný príspe-
vok, ktorý môže byť poskytnutý až do 
výšky 100 percent rozdielu nákladov 
medzi bežným a požadovaným spô-
sobom obhospodarovania,“ vysvetlila 
Zelená linka. 

Chcete zachrániť cenný strom?

» red
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PLUHY, SADZAČE, 
POSTREKOVAČE, 

DISKY A INÉ
Dovoz po celom Slovensku

Možnosť aj na splátky

Predaj poľnohospodárskej techniky 
pre malých aj veľkých farmárov

Zavolajte nám a zodpovieme všetky otázky

Tel. 0948 258 825 | www.agrokovis.sk
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31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti

Stredná odborná škola technická Dunajská Streda

MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA DUNASZERDAHELY

Kvalitná odborná príprava

je zárukou budúcnosti

4-ročný strojársky odbor:

Maturita a výučný list

2411K   Mechanik nastavovač

3-ročný učebný odbor:

2433H   Obrábač kovov

2-ročný učebný odbor:

2478F   Strojárska výroba

4-ročný elektrotechnický odbor:

Maturita a výučný list

2697K   Mechanik elektrotechnik

2682K   Mechanik počítačových sietí

3-ročný učebný odbor:

2683H   Elektromechanik

- kvalitné, moderné vyučovanie

- odborný výcvik vo vlastných

   priestoroch

- odborné a športové súťaže

   olympiády cudzích jazykov

- moderný vzdelávací program

- odborná príprava pre trh práce

- výuka žiadaných odborov

- tematické odborné exkurzie

KONTAKTY:

Dunajská Streda / Dunaszerdahely

Kračanská cesta 1240/36

Tel.: 031/552 25 89

e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk

web: https://sostds.edupage.org
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Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


