č. 6 / 8. február 2019 / 23. ROČNÍK

LEVICKO
Srdečný pozdrav z redakcie,
milí naši čitatelia!

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

ZALOŽENIE s.r.o.
59-0027

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

MURÁRSKE
PRÁCE
výhodné ceny
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Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
¢ô¤ ¨±©¯¢«řĮ©¢¥¤¢«Į©

59-0039

0905 632 045

FIBRÓMY, ŽILKY,
HEMANGIÓMY,
PAVÚČIKOVÝ NÉVUS

59-0048

• kompletné rekonštrukcie
domov aj bytov
• obnovenie kúpeľní, aj ZŤP
• vodoinštalačné práce
• obklady, dlažby, maľovky ...
• sadrokartónové priečky, stropy
• montáž laminátovej podlahy
• rozpočet nákladov
• dovoz a zabezpečenie
materiálu

Michal Macho

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536

INZERCIA

0905 422 015

PÔŽIČKY
pre každého

0918 709 007

9

KLIENTI SA HLÁSIA, POTREBNÝ PAS

OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT

OSVIENČIM 15.3. 2019

STOVEŽATÁ PRAHA 15.8. - 17.8. 2019
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA

LETO LIGNANO SABBIADORO

1

V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

59-0045

informácie: OV SZCH Levice, SNP 5
0903 468 549 • ovszch.levice@mail.t-com.sk
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28.4. - 2.5. 2019

SPRIEVODCA, SLUCHÁTKA

23.02.2019 od 08:00 do 17:00 h
24.02.2019 od 08:00 do 15:00 h
počas výstavy tombola
a predaj vystavných zvierat
59-0002

XXXSFBMJUZCNTL

VEČNÉ MESTO RÍM

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

ktorá sa uskutoční v areáli
Domu chovateľov SNP 5, Levice

&MBEKVL-BLÈTÈU )È[ÈU 5FMLÏU

sprievodca, 23.2. - 25.2. 2019
NEVÁHAJTE! BENÁTKY KLESAJÚ!

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019 NOVINKA - NÁKUPY

Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Levice vás pozýva na

1SFEÈNF7ÈÝ#ZU %PN 1P[FNPL
SâDIMPBCF[TUBSPTUOF

KARNEVAL BENÁTKY ”LET ANJELA”

59-0035

az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

11- ročná prax

59-0030

0918 757 724

59-0014

Hľadám MURÁRA.

Mgr. Bc. Marta Molnárová

*OH/PSCFSU#SOÈL
.HS1BUSJL#SOÈL
*OH.ÈSJB#SOÈLPWÈ

59-0001
59-0004

politika tendenciu zahrnovať riešenie hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych problémov a emancipáciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť
smerom k akejsi novej komplexnosti
života spoločnosti, ktorý jednoznačne ovplyvňuje. Rastie i zodpovednosť jedinca za vývoj mnohých otázok ľudského spolužitia, prehlbuje
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné
názory a činnosti sú normálnou súčasťou politického spektra. Politika
je – v demokracii - všade okolo nás
a dokonca, je prítomná aj v demokratoch samotných. Konštatovanie
„toto je politika, to sem nepatrí“ je
iba prejavom strachu, autocenzúry
či dokonca alibizmu. Politika patrí
všade. Je súčasťou našich životov,
ovplyvňuje kvalitu našich životov,
sprevádza naše problémy i radosti.
Nebojme sa jej. Nebojme sa definovať a pomenovať javy, o ktorých sa
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa
dobrovoľne vzdať vlastnej
zodpovednosti?
To by bolo neprezieravé. A už som na sľúbenom konci, úspešný
a zdravo a príjemne
prežitý týždeň vám
želám.

59-0043

Aj keď to niekto nemá rád, začnem
politikou. Ale skúste vydržať až do
konca. Verím, že vás to „nezabije“.
Definícií politiky je mnoho. Viacerí
inšpiratívni politici a teoretici prízvukujú známu myšlienku nemeckého
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda
Leopolda von Bismarck-Schönhausen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jedným z najvýznamnejších politikov 19.
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše.
Jeho nekompromisný prístup a autoritatívne vystupovanie mu vynieslo
prezývku železný kancelár. Bismarck
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná
veda... je to umenie možného“. Mnohí považujú politiku za plánovité, organizované a cieľavedomé sociálne
konanie, ktoré je zamerané na vybudovanie, udržiavanie alebo zmenu
spoločenského poriadku. Iní chápu
politiku ako umenie spravovať veci
verejné, respektíve riadiť štát a realizovať jeho ciele.
Slovo politika sa u nás stalo pejoratívnym výrazom, stalo sa čímsi,
čoho sa niektorí boja a iní priam štítia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty
zrazu politika nesmie byť tam a tam,
nepatrí onam. To je však iba alibizmus, navyše dosť prízemný, ak nie
až krátkozraký. Politika patrí všade.
Lebo - už od 18. storočia má pojem

0903 376 067

59-0006

Týždenne do 30 000 domácností

59-0018
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(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

Pri skladbe jedálnička je dôležité poznať množstvo energie v potrave, ale aj
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu.
Nad jedlom treba premýšľať a zvoliť
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej
strane, ak aj množstvo kalórií prekročíme, treba vedieť, ako ich spotrebovať
a koľko ktorej fyzickej aktivity je treba
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmotnosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200
kilokalórií (kcal). V novších jednotkách
v kilojouloch je to približne 48 kJ.
Takéto množstvo energie v potravinách sa nachádza v 28 g masla, 35
g chipsov, 33 gramoch orieškov, 40 g
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotučného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588
g brokolice, polovica (75 g) cheesburgeru, 385 g jabĺk.
Energiu 200 kcal môžeme spáliť pri
rôznych športových aktivitách: 60 minút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu
strednou intenzitou, 40 minút golfu,
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja,
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod,
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
tel: 036/634 19 81, 036/634 23 35
skola@sostlmace.sk
www.sostlmace.sk

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia
v posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút
rekreačného plávania, 20 minút tenisu
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri
bežných činnostiach 200 kcal spálime
pri 70. minútach strávených varením,
40. minútach umývania okien alebo
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90.
minútach písania.
Denný príjem pritom má byť v priemere 2000 kcal, u žien menej, u mužov
trošku viac, u ľudí s nízkou fyzickou
aktivitou samozrejme menej a u aktívnych ľudí o niečo viac - vždy závisí od
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlosťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnejšej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množstvo energie je v 40 gramovej malej sladkej máčanej
tyčinke alebo v niekoľko
málo slaných zemiakových lupienkoch, ako
v 300-1200g zeleniny,
rozhodnutie, čo si
vybrať je jasné.

Ponúkame možnosti štúdia:
Študijné odbory (štvorročné

- s maturitným vysvedčením a výučným listom)
• mechanik strojov a zariadení
• programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení
• mechanik elektrotechnik
Učebné odbory (trojročné - s výučným listom)
• strojný mechanik
• obrábač kovov

Nadstavbové štúdium
(dvojročné - s maturitným vysvedčením)
• strojárstvo

Pomaturitné štúdium

(dvojročné - s maturitným vysvedčením)
• vo všetkých ponúkaných odboroch

Duálne vzdelávanie:

• učebné zmluvy s ﬁrmami
• podnikové štipendiá počas celého štúdia
• pracovné oblečenie a obedy počas odborného
výcviku

Štúdiom u nás môžete získať:

• zváračský preukaz
• osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
• ﬁnančné ohodnotenie študentov končiacich
ročníkov na odbornom výcviku
• motivačné štátne štipendiá pre učebné odbory
do výšky 60 eur mesačne
• praktické skúsenosti a zručnosti počas odborného
výcviku vo ﬁrmách spolupracujúcich so školou
• istotu zamestnania po ukončení štúdia

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

www.realitybemi.sk

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA SES a. s.
TLMAČE PONÚKA:
• základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705,
zaškolenia, doplnkové a opakovacie školenia
a preskúšania z bezpečnostných ustanovení,
• skúšky zvárača podľa EN ISO 9606-1
a Európskej smernice 2014/68/EC na zváranie
vyhradených technických zariadení.
Dĺžka platnosti certiﬁkátov - 3 roky.

NOVÁ KARIÉRA?
NADPRIEMERNÝ PRÍJEM?
Príďte na bezplatné školenie
na pozíciu realitný maklér,
ktoré bude 12. - 13. 2. 2019
Kontakt: 0908 065 082
Životopisy
posielajte na:
kariera@realitybemi.sk

www.ses.sk

Termíny zahájenia kurzov sú aktuálne
podľa potreby zákazníka. Bližšie informácie
o cenách kurzov a pre viac informácií nás kontaktujte:
Tel.
036/638 2781
036/638 2792
e-mail:
zvaracska_skola@ses.sk

59-0036

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

59-0051

Redakcia:

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite Stredná odborná škola technická

59-0053

LEVICKO

Východné Slovensko

59-0046

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

WWW.REGIONPRESS.SK
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bývanie, SLUŽBY

22
59-0005

59-0034
59-0089

rokov na trhu
1997-2019

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

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

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk
59-0032

0917 457 492

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

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

-65 %

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

59-0019

3

www.izomer.sk

VIZITKY

59-0008

preto volajte 0903 727 829

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

Inzerát, ktorý predáva

0905 422 015

0905 422 015

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
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SLUŽBY, bývanie
Občianska
riadková
inzercia

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

 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

02 AUTO-MOTO / iné

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515
»Kúpim ND na Tatru 603613, ale aj celé auto v akomkoľvek stave, 0915866416

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu
45-0027

0907 652 710

03 BYTY / predaj

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

01 AUTO-MOTO / predaj

»Predám starší dom v Bátovciach 0910473685
pozemky/predaj
»Dám do prenájmu 28a roIu
pri obci Mýtne Ludany,

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN

LETÁKY

0905 422 015

ŽP EKO QELET a.s.

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

08 STAVBA

Levice 0911 611 925

Želiezovce 0911 711 032

www.ekoqelet.sk
76-0016
76-0017

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

45-0006

05 DOMY / predaj

Žalúzie
k objednávke
okien za 1€

47-007

»Prenajmem v centre Levíc 2.izb. zariad.byt. max.2
prac. osoby. 0948079185
»Dám do prenájmu 2=izb.
zariadený byt na Vinohradoch. tel. 0903443608 po
16.00 hod.
»Dám do podnájmu 1.izbový
byt, slušnému pracovitému
človeku resp.rodine Zd.Nejedleho, 280eur aj magio
net 0940307477

- Plastové a hliníkové
okná a dvere
- Kompletné práce
- Opravy a servis všetkých
druhov okien a dverí

45-0019

04 BYTY / prenájom

AKCIA

»Na predaj veľký 2 izbový byt na Mochovskej ulici.Cena 56500eur.
inf.0918417746

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM MLADÉHO BARANA KAMERUNSKÉHO A ROČNÉHO PSÍKA NEMECKÝ ŠPIC
0907699649

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»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.

0910 633 336 - CENY DOHODOU
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13 RôZNE / predaj

VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE

PREDAJ STAVEBNÝCH

AKCIA platí od 11. 2. 2019 do 3. 3. 2019 Najvýhodnejší nákup:

PRENAJMEM

VÝPREDAJ SKLADU

priestorov

• VALCOVÉ PLNÉ BRIKETY
• RUF KOCKY
• RAŠELINOVÉ KOCKY
Možnosť dovozu.

15m a 16m
kancelárskych
2

2

0907 560 348

59-0010

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

CHLADIACE

¥¢©¡ğĻ¦£¢¡ğ

156 €

51 €

Zľava 20 % na všetky sprchové kúty HIDROTREND
Kontakty:

036/ 7712600

189€

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.
¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ

0917 515 218
info@kovoterm.sk

www,regionpress.sk
LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

59-0020

0907 355 835

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

§¼Ó§¢
¦®§¢

Cena od

Stavebniny Švirik, Veľké Kozmáľovce
0905 211 914 • 0948 106 100

PRÍVESY

Panelový radiátor ŰNK 22K řĻ 
®¥¨ǉǈ¥¢¢© ř£®¢©¡® ¿
ř¦¢©¡® ¿
ǎǈǈ«ǎǈǈ 38,64 € ǎǈǈ«ǉǌǈǈ 87,45 €
ř¦¢©¡ğ£¬¡Ĭ
ǎǈǈ«ǐǈǈ 49,16 € ǎǈǈ«ǉǎǈǈ 90,80 € ř¨Ó¢©®¢á
řÿ¥í¢©Ó Ļ
ǎǈǈ«ǉǈǈǈ 63,45 € ǎǈǈ«ǉǐǈǈ 99,99 € ř¦¢©Ó Ļ
ǎǈǈ«ǉǊǈǈ 76,20 € ǎǈǈ«Ǌǈǈǈ 111,40 € ř£¢¡ĭ©¥¡ÁŻ§¡¬
ř¨á¢©Á©¡§
Batérie
Ohrievač SIWEL ř¼¥£®
ƒ® ř©¢®¥¡¼¬
ZORA, PERLA,
ƒÿ¥í¬ ř¢§Ĭ¥®§¢¥¬
VENTURA
ƒ*
ƒ * 
ř¢¥©¼
ř§¥¢¡ÿ§¼¡ğ §¥®
ǐǈ 99,90 € ř§Á¥
řġá¬
149 €
ǉǊǈ
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
Set PEŠTAN
ř¥¬Ĭĭĭĭ
Ĭ¢ £§Ĭ
WC combi

59-0029

59-0011

POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�

59-0056

kontakt: 0904 055 455

5
SLUŽBY

DOBRÁ PÔŽIČKA

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

59-0023

• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov

PRENAJMEM

59-0041

Plán kladenia v cene.
Cena 0,18 € /m²/deň
DOPRAVA INDIVIDUÁLNE
INFO: 0915 558 806

76-0087

systémové stropné
debnenie na RD.
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14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ
BRIGÁDY.SPRAVÍM AJ INÉ
PRÁCE 0904372242

16 ZOZNAMKA
»54r.hľadá
0917049831

priateľku

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

Nedávno som hovoril s mojim kamarátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v
USA.
Kamarát mi povedal, že USA dospeli do takého stavu, že 17-ročný chlapec
na strednej škole išiel na dievčenské
záchody a keď ho učiteľka zastavila,
tak povedal, že „dnes sa cítim ako dievča“. Učiteľka ho musela pustiť a dievčatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v
USA početne.
Keď som sa zamyslel ako to je na
Slovensku, tak myslím, že smerujeme
k tomu istému. V médiach bežne počúvame pojmy ako sú homosexuál (muž
s mužom), bisexuál (muž s mužom a
niekedy aj so ženou), transexuál (muž,
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena
so ženou)…
Čo to všetko znamená? Že naša
kresťanská kultúra, kde základ tvorí tradičná rodina (muž=otec + žena=matka + deti, ale nie rodič1=muž+rodič2=muž + deti alebo čokoľvek iné),
sa pomaly, ale isto vytráca z našho
života. Má to na svedomí aktuálna
politika (napr.Istanbulský dohovor,
kde namiesto muž/žena v občianskom
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakladateľ je aktuálny kandidát na prezidenta Robert Mistrík), otvorene podporuju

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE
prezidentskom programe je táto vážna
téma jednou z priorít.
Nehovorím, že všetko na Slovensku
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to
neodpustia. A kým z našej krajiny budú
musieť utekať do sveta za prácou nielen šikovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokonca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál,
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje.
Kandidujem na prezidenta, pretože
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa
politici prestali hádať a riešili skutočné
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na
zodpovedných, keď svoje povinnosti
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť
výsledky.
Pre mňa budete vždy na prvom
mieste vy.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

WWW.REGIONPRESS.SK
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Milí priatelia, dnes vám poviem dva
príbehy o Slovensku.
Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal,
že prezidentský kandidát Smeru Maroš
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že
rakúska vláda chce osekať rodinné prídavky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pracujú ako opatrovateľky.
Za seba hovorím: súhlasím - je správne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku.
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114
do 165 eur), na Slovensku je celá suma rodinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských
volieb nominoval. Keby to bolo viac, určite by od nás do Rakúska nemuselo za
prácou dochádzať tak veľa ľudí...
Príbeh druhý. Európska komisia pohrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch
mesiacov neprestaneme s masívnym výrubom lesov. Je škandál, že až európske
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu,
aby konečne zastavila toto barbarstvo.
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robíme veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ,
ochrana životného prostredia je pre našich politikov okrajovou témou. V mojom

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual,
Bisexual, Transexual) komunitu.
Ja osobne nie som proti homosexuálom. Mám niekoľko známych, ktorí
sú homosexuáli. Títo ľudia však nemajú potrebu chodiť polonahí po uliciach
na akomsi pochode homosexuálov,
provokatívne sa na verejnosti olizovať,
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je
celá LGBT komunita tlačená skôr politikmi ako nimi. Homosexuáli chcú
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval
a neodsudzoval. To isté chceme všetci
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme
na hetero pochody, neobliekame sa
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s
partnerkami na uliciach. Necháme si
intímne hrátky na doma. Zhrniem to,
keď budem prezident, do troch dní
vypoviem Istanbulský dohovor a na
Slovensku ostane v občiankom preukaze iba muž alebo žena.
Milí spoluobčania, otvorme oči.

R
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Slotova Lubyová.
Ministerstvo pod vedením Lubyovej z
SNS sa vydalo
Slotovými chodníčkami. V čase,
keď ďalší dvaja vagabundi z SNS
boli odsúdení za rozkrádanie nášho
spoločného majetku na 12 rokov natvrdo, naša predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová zverejnila odhalenia, že došlo
k falšovaniu - hrubej manipulácii
hodnotení projektov a Lubyová porozdávala dotácie v miliónoch eur
rôznym pofidérnym firmám.
Farizej Fico. Pamätáte si ešte,
ako Fico po vražde snúbencov Jána
a Martiny klamal Slovensko o tom,
že to všetko zorganizoval nejaký zlý
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož,
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ,
uverili. Fico zahral na najprízemnejšiu antižidovskú strunu a dosiahol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto
skorumpovanej vlády obviňovali z
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky.
Podlé. LENŽE, karma je zdarma vypátrali sme informáciu, že pred
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil.
Bral od neho peniaze a nejako mu
nesmrdeli.
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ceny
už od

10€

graﬁcký návrh
v cene

0905 422 015

rýchle
spracovanie

distribúcia
týždenne

100 rokov za opicami. Slovenská pošta konečne umožnila platiť
ľuďom s bankovými kartami. Mohli
by sme pochváliť, ale skôr je to na
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma
však veľmi teší, Pošta to urobila len
na základe výzvy nášho poslanca
Eda Hegera.
1500 eur navyše. Celý týždeň
deptám tých poslancov z parlamentu, ktorí odmietli môj návrh na nezvyšovanie platov poslancov. Vždy
pred hlasovaním sa pred nich postavím s plagátom, kde je napísané, že
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a sirotám pridali 2,70 eura - a či sa nehanbia. Sú z toho maximálne nervózni,
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.
Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že
mi za moju živnosť,
kde som mal 0
faktúr, tržieb a
zisku, zoberie
mandát.
Plus
mi dal pokutu
13 tisíc eur. Ale
odvahu dokonať
zvrátené
dielo
evidentne nemá.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217

»Predám červené a biele víno za 1€/L. Nad 25
litrov 0,80 €/L v LV. Tel.
0366224096

Chcete si
podať
inzerát?

HARABIN: Kam to speje?
ISTANBULSKÝ dohovor

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

Občianska
riadková
inzercia

7
zamestnanie, SLUŽBY

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

+ mesačná odmena

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

7

1

9

4 5
7
6

2

4

45-0030

www.profiautonz.sk

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

6

Ponúka na predaj:

Firma Damaro Slovakia

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

3 9 4

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA
krmivo pre nosnice rastová a znášková

3

prijme do TPP aj živnostníkov

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Ponuka
práce

prijme na TPP

vodiča MKD

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
32-0024-1

1

5

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Víkendy doma

Mzda
od 672€ brutto

v čistom + diéty + Bonusy)

Pre viac info: 0944 425 183

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Plat 1500€ (600€

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Mahax Slovakia, s.r.o.

Kontakt: 0911 997 728

45-0052

6

59-0016

od 4.00€/hod

45-0008

7

3
4

9

6

ŽELEZIAR

36-0010

2

+ mesačná odmena

POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy

Komárňanská cesta 98
0915 210 030
Nové Zámky

5

od 5.00€/hod

51-0017

PROFI AUTO NZ s.r.o.

základná zložka mzdy

36-0004

Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance

MURÁR
TESÁR

Kúp si svoju Ladu na splátky

NÁBYTOK LEVICE
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace
skrine, detské izby, obývačky,
komody kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

VYRÁBAME NÁBYTOK
NA MIERU

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

0918 848 645, 0908 791 413

LV19-06 strana-
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59-0049
59-0385

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE
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ELEKTRIKÁR
���������
pre dlhodobú prácu do Nemecka
���������������������������
������������������������������
���������������

0950 301 301

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

85_0098

�������������������

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

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

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

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

- OPERÁTOR VÝROBY

(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)

(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD.
+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

85-0005

������������������

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0103

Facebook: aiwsk

32-0028

www.aiw.sk

85_0096

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!

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

LV19-06 strana-
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Želiezovce (oblasť stred mesta), mzda: 13,20€/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
INFO: 0905 719 144
+ príplatky: väčší počet strán,
roznos letákov,
distribucia.lv@regionpress.sk
náročnosť rajónu
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