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Týždenne do 30 000 domácností

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

59-0027

0919 298 168 • 0904 050 060
pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia

MOŽNOSŤ VEDĽAJŠIEHO ZÁROBKU

STRÁŽNIK v supermarkete v Leviciach
3,1883 EUR brutto/h + 10% prémie
víkendové príplatky, stravné lístky

45-0006

59-0024

INFO: 0902 914 370

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

telefón: 0904 046 416

Stredisko starostlivosti o tvár

INZERCIA

Spolupracujeme s kožnými lekármi.
Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.
Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia.
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.

0905 422 015

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk

59-0033

PLATÍM V HOTOVOSTI!

59-0018

59-0006

ZALOŽENIE s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

0903 376 067

• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov
59-0023

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa
patriotizmus neviaže na národ, ale na
územie či krajinu, prípadne politický
národ, teda obyvateľov danej krajiny.
O niekoľko dní tu teda máme Medzinárodný deň patriotizmu. Vlastenectva. Toho, čo je základom ochrany
záujmov štátu. A štát sme my, občania.
Nie politické strany a nie ich protagonisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjavne – aj na príkladoch ich
konania – presvedčení.
Je čas vyviesť ich z ich
omylu.
Pekný týždeň, milí čitatelia, i s pripomienkou na vlastenectvo také, akým by
malo byť.

59-0001
59-0004

Nie, nejde o jazykový subštandard
v titulku, je to presný a korektný citát.
Konkrétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján Pavol II. počas návštevy našej
krajiny v roku 1995. V preklade - „patriotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a
poslucháči nemohli byť na pochybách,
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer
štvrťstoročie stará a jej autor už ani nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medzinárodný deň patriotizmu (23. januára) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou
výrazne obmedzení adoranti. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti.

DOBRÁ PÔŽIČKA

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
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Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

SLOVENSKÁ KVALITA

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019

-65 %

TOTÁLNY VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOV
LEVICE: Centrum kultúry Junior,
A. Sládkoviča 2
23. január (streda) 2019
CENY UŽ OD 30€
KA
PREDĹŽENÁ ZÁRU
NA 3 ROKY
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10:00 - 17:00 hod.

www.peknekabaty.sk

52-0004

59-0020

59-0016

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST
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Je ich samozrejme viac, ako možno
na tak malej ploche spomenúť, ale
pripomeňme si tie základné, ktoré sa
týkajú asi najväčšieho počtu občanov.
Daň z motorových vozidiel alebo
tiež „cestná“ daň - Predmetom tejto
dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie
v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov
z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1
a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov a je evidované v Slovenskej
republike. Podnikaním sa rozumie
sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za
účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných
pojmových znakov podnikania je
sústavnosť, teda úmysel podnikateľa
vykonávať túto činnosť opakovane,
pričom kritérium sústavnosti spĺňa
aj sezónna činnosť, prípadne činnosť,
ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti,
nedostatku pracovných príležitostí,
voľných dní, a pod.
Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá
nevyužité, je naplnený predmet dane
z motorových vozidiel. Skutočnosť, že
podnikateľ nepoužíva vozidlo každý
deň, nespôsobí prerušenie samotnej
podnikateľskej činnosti, z čoho vy-

Kvalitné EKOPALIVÁ
Trieda EN plus A1

plýva, že vozidlo je predmetom dane
naďalej. Pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať aj dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Ide o príjmy z
podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov
a podobne.
Priznanie k dani z nadobudnutej
nehnuteľnosti - To podávajú len tie
fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla v uplynulom roku nehnuteľnosť
alebo nastala zmena do 31. januára.
Priznanie k dani z nehnuteľností je
daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník podal priznanie k
dani z nehnuteľností v termíne do 31.
januára a v ďalšom období sa stane
vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľností,
je povinný podať čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľností príslušnému
správcovi dane z nehnuteľností.

4 druhy BRIKIET
2 druhy peliet
www.lestn.sk
Paletový odber v sklade
Dolná Seč (za Jurki pumpou)
Predajňa krmív GRANO
S. Chalupku 1/A Levice
Tel. č: 0903 459 697
www.rabbitex.com

Kvalitné KRMIVÁ za VÝHODNÚ
CENU pre PSY A MAČKY
AKCIA: KZ pre NOSNICE:
10€ za 25Kg
Ďalej ponúkame: Konzervy, salámy,
maškrty, obojky, vodítka, šampóny a
iné...
Predajňa krmív GRANO
PODSTIELKA
S. Chalupku 1/A Levice
PRE MAČKY
Tel. č: 0903 459 697
VÝHODNÉ BALENIE www.rabbitex.com

59-0007

Redakcia:

Daňové povinnosti v januári

59-0034
59-0089

LEVICKO

» red

Nový Mitsubishi

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

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

SPOTREBA OD 5,1 L
VEĽKÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR
6 AIRBAGOV + KLIMATIZÁCIA
MANUÁL AJ AUTOMAT

Od

9 490 EUR

Kombinovaná spotreba 5,1–5,5 l / 100 km, emisie CO2 116–125 g / km (podľa WLTP). Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Obrázky sú iba ilustratívne.

TGA s.r.o., JURSKÁ CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk
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tga.mitsubishi-motors.sk

59-0015

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

3
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AKČNÉ MODELY

ŠKODA

TEAM

CENOVÁ VÝHODA

2 000 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM: 4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustračné foto.

NASTÚPTE DO VÍŤAZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT,
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO ĎALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.

HRDÝ PARTNER
REPREZENTÁCIE

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

59-0025

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk

210x148 skoda team diler.indd 1

17/12/2018 14:07

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220
• pílenie drevotriesky na mieru
• olepovanie ABS hranami
• výroba nábytkových polotovarov
• predaj interiérových dverí
• vstavané skrine a kuchyne na mieru

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-03 strana-
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HARABIN: Otvorme oči.

04 BYTY / prenájom
»Dlhodobo dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt
na ul.Nejedlého v dobrej lokalite len vážnym záujemcom, ktorí na to majú. Info.
na t.č.0915207336
»PRENAJMEM 3izb LV
0903107724
»Dám do prenájmu 2i byt v
LV 0907524335
»VEZMEM DO PRENÁJMU 2-3
IZB.BYT V LEVICIACH V CENE
DO 350 EUR. 0948328418
»Dám do prenájmu 2=izb.
zariadený byt na Vinohradoch. tel. 0903443608 po
16.00 hod.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»PRENAJMEM
0903107724

GARÁŽ

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim mince bankovky
kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné
0903868361
»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti.
0905674276
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094

12 DEŤOM
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR

 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t
od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
VÝKUP

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

www.regionpress.sk
NENAŽRANCI
Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového roku platy o nehoráznych 1514 eur!
Áno aj ja som poslanec, ale na
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme
jediní predložili do parlamentu ešte v
októbri návrh, aby sa platy politikom
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil
nás ani jeden jediný koaličný poslanec
a tým zabezpečili, aby sa platy poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal predsedom klubov, že keď mi
nebudeme otvárať tému zmrazenia
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia.
Vtedy som im to, našťastie, na poslednú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.
Tentokrát si Danko spiknutie proti
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im

45-0010

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

47-014

03 BYTY / predaj

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých
opozičných strán. A čo ma najviac
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú
babu a nepovedal proti nemorálnemu
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur
mesačne!
Čo s tým? Predložil som do parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila a zaviedla by pravidlo, aby sa platy
poslancom zvyšovali vždy len presne
o toľko, o čo narastú v priemere platy
zamestnancom na celom Slovensku.
A teraz uvidíme, kto využije šancu na
opravu svojho zlyhania. Budem veľmi rád, ak si kolegovia z iných strán
uvedomia, že zvýšiť
si samým sebe plat
o 1514 eur, kým
ľuďom Pellegrini
zvýšil ceny tepla,
elektriny a plynu
v priemere o 7% a
dôchodky o trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

LV19-03 strana-

4

0907 652 710

9 5 2

45-0027

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579
»Predám náhradné diely
na Renault Scenic 2, 2l benzín + lpg. Kožené sedadla s
aerbagmi, volant, prístrojovka, al.kolesa org, brzdy,
motor, lpg atď. 0915245656.
Volať po 17:00

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupvše
ciu a bojovať za Vás všetkých.

33-0003

01 AUTO-MOTO / predaj

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia

3
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VIZITKY

0905 422 015
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5
SLUŽBY
Inzercia

0905 422 015
CHLADIACE

VÝPREDAJ

TOVARU
Dituria s.c.

Otvorené: PO - SO 9:00 - 20:00 hod.

levice@pacyga.sk

Sv. Michala 5, LEVICE

3,70 € / ks

• okná 5, 6, 7 komorový proﬁl
• 7 komorový proﬁl s 3 tesneniami
• montáž, servis

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Mzda
od 650€ brutto

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

3Ø 4Ë44-  4
44444444444444444444 Ī4 ===

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?
Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

45-0008

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

20x32x45,5 cm

OKNÁ - DVERE

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY

59-0011

7

tel.: 036/63 487 43
mobil: 0917 620 574

VLASTNÁ VÝROBA

Ponuka
práce

kontakt: 0904 055 455

47-007

NA PREDAJNI

-50%
59-0021

59-0005

0907 355 835

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

59-0032

PRÍVESY

Objednávky:

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

499

EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

52-0006-9

DOPRAVA ZADARMO

LV19-03 strana-
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zdravie / bývanie
Občianska
riadková
inzercia

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie

13 RôZNE / predaj

Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých biochemických dejov v tele človeka, pri
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvorené tak, aby bola zabezpečená správna
funkcia ľudského tela. Predstavuje komplexné a zväčša aj komplikované deje:
ɧWYRUEDPROHN¼ODb]O¼ÏHQ¯QɜQD]¿YDQ£
ako anabolická úloha.
ɧUR]SDGSRXŀLW¿FKDOHERQHSRWUHEQ¿FK
]O¼ÏHQ¯Q ɜ QD]¿YDQ« DM NDWDEROLFNRX
úlohou.
Metabolické deje sú riadené zväčša
rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich
NbVSUDF¼YDQLXELHONRY¯QFXNURYWXNRY
YLWDP¯QRYPLQHU£OQ\FKO£WRNDQXNOHRY¿FKN\VHO¯Q0HG]LDQDEROL]PRPDbNDWDEROL]PRP¼ORKRXPXV¯E\ħURYQRY£KD
$NQLHMHÏRP¶ŀHE\ħ]bU¶]Q\FKSU¯ÏLQ
dochádza k narušeniu rovnováhy a objavujú sa rôzne ochorenia.
Aj keď v humánnej PHGLF¯QH KRYRU¯PH Rb ĀXGVNRP WHOH SRGREQ« SURFHV\
prebiehajú vo všetkých živých organizPRFK3ULDPRRGQLFK]£YLV¯Y]QLNUDVW
a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?
Bazálny, teda základný metabolizmus

»Predám elektromotor so
stojanom a vypínačom, výkon 1,5 kW, 1410 ot/min. Tel.
0902795977
»Predám páper. paplóny
nové 0949045517

14 RôZNE / iné
»Kúpim hodinky Schaffhausen. Tel. 0944137683
»KÚPIM STAROŽITNOSTI AUTO
MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
HOCIČO ČO PRE VÁS STRATILO
UŽITOČNOSŤ. 0905674276
»KÚPIM STAROŽITNOSTI AUTO
MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
HOCIČO ČO PRE VÁS STRATILO
UŽITOČNOSŤ. 0905674276
»Predám prvorepublikový nábytok z masívu vo
výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@
gmail.com

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»54r.hľadá
priateľku
0917049831
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

je taký, ktorý je potrebný na udržanie
]£NODGQ¿FK ĀXGVN¿FK IXQNFL¯ SUL PLQLmálnej fyzickej a psychickej aktivite,
SULLGH£OQ\FKYRQNDMģ¯FKSRGPLHQNDFK
Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj.
Je to minimálne množstvo energie potrebnej na udržanie všetkých výlučne
QHY\KQXWQ¿FKGHMRYYbWHOHɜQDÏLQQRVħ
srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obnovu buniek, udržanie telesnej teploty. Je
stanovené pre organizmus v pôstnom
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70
percent potrebnej celkovej dennej energie, v závislosti od veku, životného štýlu,
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.
Na výpočet bazálneho aj celkového
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré
URYQLFH QDSU¯NODG SRGĀD +DUULV%Hnedicta, Jamesa, Cunninghama alebo podľa
6YHWRYHM ]GUDYRWQ¯FNHM
organizácie.
Všetky
Y\Xŀ¯YDM¼ U¶]QH NRHҤcienty, ktoré zosúlaďujú s vekom a hmotQRVħRX

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN
POČAS VÍKENDOV NA DOHODU
v lokalitách:

Levice ( Perecká, Saratovská, Mochovská),
mzda: 9,79€/roznos
Levice ( Okružná, Štúrova, Dopravná, Pri
Podlužianke ), mzda: 10,18€/roznos
Horná Seč, mzda: 2,99€/roznos
Kalná nad Hronom, mzda: 9,79€/roznos
Plavé Vozokany, mzda: 5,28€/roznos
Tlmače - Lipník, mzda: 12,53€/roznos
Kozárovce, mzda: 9,49€/roznos
Mýtne Ludany, mzda: 3,33€/roznos
Hrkovce, mzda: 2,25€/roznos
Tekovský Hrádok, mzda: 2,25€/roznos
Podlužany, mzda: 2,99€/roznos

+ príplatky: väčší počet strán,
roznos letákov,
náročnosť rajónu

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

www.regionpress.sk

Chcete si
podať
inzerát?

INFO: 0905 719 144

distribucia.lv@regionpress.sk

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Príklad:
RP LV 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.
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, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

CIA
R
E
Z
N
I 422 015
0905

LV19-03 strana-

6

LV19-03 strana-

7

dá
prezývku
jodid
tálny

omietnutá
povala
(stav.)
pole

citoslovce
chmatnutia

www.scalpermedia.sk

fosílna
živica
podobná
jantáru

trojhlavý
sval
biblický
prorok

snívalo sa
znamenite

blanokrídly
hmyz

hora

1. as
tajni ky

herci
ovládajúci
umenie
mimiky

chaos,
zmätok
nekrútil

invalidný
lovek

Ezechiel
(dom.)

tíšia sa

poznatky
o živote
a kultúre
národa

skratka
pre vlastný

túz

túžila
(bás.)

Pomôcky:
esprit,
reálie,
tektor

divos
(zried.)

jagavá,
trblietavá

zna ka
lúmensekundy

skratka
autonómnej oblasti

nasypeš
dovnútra

nastokne,
natiahne

alkalická
hlbinná
vyvrelina

Pomôcky:
ijolit,
ambrit,
krec

Krížovky s úsmevom

citoslovce
zvuku žiab
rovná

totožnos

znášaj
utrpenie
skr. ambulancie

citoslovce
nakuknutia
ster
(polygr.)

pla e
(bás.)

100 m2
zna ka
irídia

skr. štátu
Maine
šnurova ka

skratka
obrneného
transportéra

3. as
tajni ky

2. as
tajni ky

dôvtip,
ostrovtip

štíhla
palma

Pán Ková ik ráno vstane, výdatne
sa naje, zapáli si cigaretu,
uvarí si kávu a v pohode si íta noviny.
Zrazu ho vyruší manželka:
- Janko, ty dnes nejdeš do práce?
Pán Ková ik sa rozhliadne
po miestnosti a vykríkne:
- Do erta!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

pokožka
preberám
z mdlôb

asto
tíši

7
krížovka / zamestnanie

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Zimná krása Oravy

Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

Termíny objednania sa
na telefónnom čísle

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

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

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

036/63 15 208
0907 185 322

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

�����������������������������

����������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

�����������������

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

�������

27-0011

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

����������������������
��������������������������
cleissro@gmail.com

Facebook: aiwsk

- najmodernejšie prístrojové
vybavenie značky TOPCON
- promtné objednanie sa
bez čakacích lehôt
- predpis a zhotovenie okuliarov

MEDIKLINIK
očná ambulancia
ul. 29. augusta 2
Levice

22

VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE
AKCIA platí od 21. 01. 2019 do 10. 02. 2019 Najvýhodnejší nákup:
¡¢©¡©¥í¡
£¥¡¢©¡¦¨¢¥¢¨ǊǈǉǊ

záruka 10 rokov

¦¢¥§ ¡§ǋǋĬǊǊĬǊǉĬǉǈĽ 

©ğ¥¢¡£®¥¡¬àġ¢

Uvádzacia cena

Batérie
ZORA, PERLA,
VENTURA

Ohrievač SIWEL
ƒ®
ƒÿ¥í¬
ƒ*

ƒ * 

Oceľový kotol
HOSSEWEN
25 KW
¡§¨Á£©¢

ǐǈ

99,90 €

ǉǊǈ

149 €

Kondenzačný plynový kotol
BIASI INOVIA so 100L

¡®¥ġ¢¨
Ż§¥¢ 

545 €

1 185 €
Kontakty:

036/ 7712600
Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

0917 515 218
info@kovoterm.sk

řĻ 
ř£®¢©¡® ¿
ř¦¢©¡® ¿
ř¦¢©¡ğ£¬¡Ĭ
ř¨Ó¢©®¢á
řÿ¥í¢©Ó Ļ
ř¦¢©Ó Ļ
ř£¢¡ĭ©¥¡ÁŻ§¡¬
ř¨á¢©Á©¡§
ř¼¥£®
ř©¢®¥¡¼¬
ř¢§Ĭ¥®§¢¥¬
ř¢¥©¼
ř§¥¢¡ÿ§¼¡ğ §¥®
ř§Á¥
řġá¬
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
ř¥¬Ĭĭĭĭ

rokov na trhu
1997-2019

• hydroizolácie striech fóliou
Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.

Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ
59-0029

Radiátory TERMOPAN

59-0031

85-0085

������������������

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

LV19-03 strana-
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59-0008

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

NEMÁTE PRÁCU

Profesionálne
meranie zraku

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

