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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!
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na TPP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v DUNAJSKEJ STREDE

Podmienka: preukaz OS
Mzda: 800 - 1100 EUR brutto
Tel. kontakt: 0908 986 420, 0905 294 510
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Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorní-
ky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kra-
čany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč 
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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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
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Sadíme cesnak

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
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 O2 a 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 no-
vinách, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren
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Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka

PRACOVNÍK MARKETINGU – súhrn obchodných činností s cieľom vytvárať ponuku 
 a dopyt, reklamu a manažment obchodu a služieb..
MECHANIK LIETADIEL – servisovanie, opravy, generálne opravy lietadiel 
 a leteckej techniky..
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ – správa sietí, montáže sietí, hardware a software, 
 rozpoznávanie počítačových komponentov 
 a súčastí PC ..

STOLÁR – práca s drevom, výroba nábytkov, dielov, montáž drevených výrobkov a kovaní, 
 výroba schodov a altánkov, spájanie dreva..
ELEKTOMECHANIK – inštalácia, rozvod a montáž elektroinštalácií, 
 § 21 samostatný elektromechanik ..
AUTOOPRAVÁR – servisovanie, opravy a údržba motorových vozidiel, práce vykonávané 
 v autoservisoch ..
INŠTALATÉR – montáž a inštalácia rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, 
 sanity a technických zariadení ..

ŠTUDIJNÉ ODBORY - MATURITA (PRIJÍMACIE SKÚŠKY)

UČEBNÉ ODBORY - VÝUČNÝ LIST (BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK)
Ktoré Vám poskytnú širokú paletu odborných zručností, a tým Vás uprednostnia 
na trhu práce, ktorý si žiada šikovných remeselníkov.

VYHRAJ !!!

viac info nájdeš na

���.����-�������.��Dohodnite si INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE DOD
tel: 0907 720 810 alebo mail.: domeny.exnarova@gmail.com

a príďte k nám so spolužiakom alebo rodičmi, budeme sa Vám osobne venovať

Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie 
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.
Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie 
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.

Školné sa

u nás neplatí

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
EXNÁROVA 20, BRATISLAVA RUŽINOV     www.sous-ruzinov.sk
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OCHRANA ZRAKU

NA ŠPECIÁLNE  
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   ������������������������������ �WWW.DROPTIC.SK             

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

���������������������������
���������������

POSLEDNÁ 
ŠANCA
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Ozvite sa nám
na praca@billa.sk

�����������������

����������������
������������

��������

�������������������������
Mzda vo výške 1 105,- € brutto/mesiac
Základná mzda 1 010,- €
������������������������������������������
������������������������������

����������������������������
Mzda vo výške 1 105,- € brutto/mesiac
Základná mzda 1 010,- €
������������������������������������������
������������������������������

��������������������
Mzda vo výške 855,- € brutto/mesiac
���������������������
������������������������������������������
������������������������������
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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
65
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

a benefity v potravinárskom 
priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !

PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu


