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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Hádam mi nechcete povedať...

59-0027

0918 709 007

DOBRÁ PÔŽIČKA
• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov
pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

-65 %

59-0019

OSLAVA DŇA ŽIEN
s Institiut Esthederm

Bezplatný odborný kurz domácej starostlivosti o pleť.

NOVOOTVORENÁ ZÁLOŽŇA - BAZÁR

PEREC LEVICE, Nábrežná 5
náradie • elektro • domáce potreby
sezónny tovar • darčeky • dekorácie

Zdravá pleť je krásna...

facebook: zaloznabazarpereclevice
59-0033

Rezervácie: 0944 999 896

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

PRÍJEM DO PREDAJA

8.3.2019 o 15.30 hod.

Stretneme sa v My little bakery, Jilemnického 7, Levice

189€

otváracia doba: pondelok - piatok 08:30 hod. - 16:30 hod.
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59-0061

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

telefón: 0904 046 416

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

59-0023

0919 298 168 • 0904 050 060

VÝPREDAJ SKLADU

59-0056

pre každého

59-0030

PÔŽIČKY

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY
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59-0016

ZALOŽENIE s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

0907 494 512 • Levice Mlynská ul. (vo dvore Mlynu)

59-0006

0903 376 067

• výroba kľúčov
• autokľúčov
• predaj zadlabávacích zámkov
• otváranie zabuchnutých dverí
• brúsenie reťazí na motorové píly

59-0065
59-0310

59-0001
59-0004

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať
svoje názory. Nech si nositelia tohoto
moderného trendu v našej spoločnosti
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto nedemokratickí, ako všetky javy, ktoré –
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú.
Iba bažia po moci.
Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď
prečo nie? Moc ako moc, hlavne nech
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď
vy sami volíte, komu zveríme do rúk
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli
či prezidentský palác. Ak vám politik
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia,
že dva a dva je sedem a dokonca si
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite
nedávajte zelenú tým, ktorí poučujú a karhajú, či
dokonca účelovo prekrúcajú fakty, ale predovšetkým tým, ktorí počúvajú.
Vás, nás, mňa.
Pekný týždeň!

59-0018

Ale áno, chcem. O tom nepochybujte! Pretože každý má právo povedať si
to, čo chce, ak to neodporuje elementárnym zásadám mravnosti, medziľudských vzťahov a zákonnosti. Srdečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes
by som vás rád povzbudil v tom, že aj
keď snaha mnohých okolo nás je nás
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o
politiku, ani o politické strany či ich
protagonistov. Umlčiavanie či snaha
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša
do nášho bežného života. Koľkí z tých,
s ktorými bežne komunikujete, nestoja o váš názor, o to, ako vy vnímate
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba
na počúvanie samých seba?
„Hádam nechcete povedať“,
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť,
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti,
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na
„demokratov“, ktorí takto reagujú na
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša
spoločnosť potrebuje demokraciu ako
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo,
ako demokracia ako taká. Lenže demokracia nesmie mať podobu príka-
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STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
SLUŽIEB
Ul. sv. Michala 36, Levice

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015

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

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

ŠTUDIJNÉ ODBORY

4 - ročné s maturitou
a výučným listom
- kozmetik
- grafik digitálnych médií
5 - ročné s maturitou
a výučným listom
- hotelová akadémia
2 - ročné s maturitou
pre uchádzačov s výučným
listom
- podnikanie v remeslách
a službách
- spoločné stravovanie
- prevádzka obchodu
- vlasová kozmetika
- strojárstvo

Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša

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:
www.soslevice.sk

59-0063

+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

Stredná odborná škola technická

UČEBNÉ ODBORY
3 - ročné s výučným listom
- autoopravár-mechanik
- inštalatér
- murár
- stolár
- kaderník
- barbier
- cukrár
Duálne vzdelávanie
- hostinský
- kuchár
- čašník
- biochemik

www.regionpress.sk
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

• 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

59-0051

LEVICKO

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

Západné Slovensko
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

3D MIHALNICE
predlžovanie
a zahusťovanie
• Kašmírové
• Volume
• NANO
PRIRODZENÁ KRÁSA OČÍ

Michal Macho

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

59-0039

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

9
11- ročná prax

59-0014

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

KARNEVAL BENÁTKY ”LET ANJELA”
sprievodca, 23.2. - 25.2. 2019
NEVÁHAJTE! BENÁTKY KLESAJÚ!

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019 NOVINKA - NÁKUPY

POSLEDNÝCH 10 VOĽNÝCH MIEST, POTREBNÝ PAS

RÍM

28.4. - 2.5. 2019, voľných 25 miest

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

OSVIENČIM 15.3. 2019, ešte voľných 30 miest

Východné Slovensko

SPRIEVODCA, SLUCHÁTKA

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

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA

LETO LIGNANO SABBIADORO
59-0039

V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!
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SLUŽBY, bývanie

UŽ VÁS
ČAKAJÚ

REPREZENTÁCIE
* Reklama od VWFS. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
ŠKODA KODIAQ, KAROQ a SUPERB v edícii LIVE: 4,9 – 9,4 l/100 km, 125 – 213 g/km. Ilustračné foto.

MODELY ŠKODA KODIAQ, KAROQ A SUPERB V EDÍCII LIVE
UŽÍVAJTE SI NAPLNO VÄČŠÍ KOMFORT, PRIESTOR A BEZPEČNOSŤ. ZÍSKAJTE CENOVÚ VÝHODU AŽ DO
3 500 € A MIMORIADNU VÝBAVU AKO VIRTUÁLNY KOKPIT, ADAPTÍVNY TEMPOMAT, ELEKTRICKÉ PIATE DVERE
S VIRTUÁLNYM PEDÁLOM, BLIND SPOT DETECT, PARKOVACIA KAMERA A MNOHO ĎALŠEJ SKVELEJ VÝBAVY.
AK HĽADÁTE VÝHODNÉ FINANCOVANIE, ROZHODNITE SA PRE PONUKU ŠKODA BEZ STAROSTÍ* A NEPLAŤTE
NIČ VOPRED.

CENOVÁ VÝHODA

3 500 €

skodabezstarosti.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

59-0064

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

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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politická inzercia, radí právnik / SLUŽBY

»Predám starší dom v Bátovciach 0910473685

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Dám do prenájmu 28a
roIu pri obci Mýtne Ludany
0918212397

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim mince bankovky
kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné
0903868361
»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti.
0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»KÚPIM STAROŽITNOSTI AUTO
MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
HOCIČO ČO PRE VÁS STRATILO
UŽITOČNOSŤ. 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

15 HĽADÁM PRÁCU
»SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ
BRIGÁDY 0904 372242

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Ručenie ako zabezpečovací inštitút
Jedným zo zabezpečovacích inštitútov, ktoré náš právny poriadok upravuje, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžníkovi, pričom podstatou tohto právneho
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí
pohľadávku veriteľa namiesto dlžníka v prípade, že veriteľa neuspokojí
samotný dlžník. Tento zabezpečovací
prostriedok je upravený tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom
zákonníku.
Ručiteľský záväzok vzniká na základe dohody medzi veriteľom a ručiteľom, ktorá musí mať písomnú formu,
v opačnom prípade ide o neplatný
právny úkon. Na platnosť takejto dohody sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas
vyžadovať bude, a to napr. vtedy, ak
má dlžník na osobnom plnení záujem.
V prípade ručenia ide o vedľajší záväzkovo-právny vzťah, čo znamená, že
ručenie môže existovať len popri inom,
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu.
Takisto je potrebné poznamenať, že
rozsah ručenia je limitovaný samotnou
pohľadávkou, ktorá je predmetom ručenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu
ako dlžník sám.
Ručenie sa môže viazať na celú
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo
zákona nie je vylúčené, aby za jednu
a tú istú pohľadávku veriteľa ručilo

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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59-0005

59-0041

na prenájom
(svadby, oslavy)

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

0907 355 835

Levice

Vykúpime

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

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

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojednávaní ručenia si je potrebné uvedomiť,
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh neplní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale
na pohľadávku veriteľa ako takú. To
znamená, že v prípade smrti dlžníka
pohľadávka a tým pádom ani ručenie
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňažná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale
nemenej častým predmetom ručenia
sú aj nepeňažné pohľadávky.
Tieto však môžu byť predmetom
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo
viazané na osobu dlžníka. Najčastejším dôvodom zániku ručenia býva
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samotnej pohľadávky. Dôležité je spomenúť,
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť
až po tom, ako veriteľ dlžníka preukázateľne vyzval na plnenie a ten aj
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzvaný, prípadne ak dlžník bol pripravený
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu
to veriteľ neumožnil.

LV19-07 strana-

PRÍVESY

36-0034

05 DOMY / predaj

CHLADIACE

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

0910 633 336 - CENY DOHODOU

DOPRAVA

0944 423 566

0907 652 710

45-0010

04 BYTY / prenájom
»Prenájom
1izb.,
nezar., Mochovska ul., 290.
0908626323
»Prenajmem 2i.byt Hviezdoslavova LV čiastočne zariadený balkón dlhodobo
440€ 0905799335

DOPRAVA INDIVIDUÁLNE
INFO: 0915 558 806

45-0027

03 BYTY / predaj

Plán kladenia v cene.

Cena 0,18 € /m²/deň

59-0012

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515

boji proti zákerným chorobám, pri kontrole kvality potravín, vody a čistejšieho
životného prostredia... Nielen vo svete,
ale aj tu, na Slovensku.
Robiť vedu pre mňa znamená pomáhať človeku. Spomínate si, ako
celé Slovensko prežívalo spolu s naším
olympionikom Matejom Tóthom jeho
podozrenie z dopingu? Uvedomil som
si, že vďaka mojej práci môžem poskytnúť potrebné dôkazy na očistenie jeho
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi
pomoc. Zabojovali sme, expertný posudok nášho tímu nakoniec uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF),
revidovala svoje rozhodnutie a Matej
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slovensko.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefánik. Bol nielen veľký politik, ale aj nadaný vedec a mimoriadne čestný človek.
Som odhodlaný byť prezidentom, ktorý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

59-040

02 AUTO-MOTO / iné

Stretávam sa s názorom, že by som
nemal vstupovať do politiky, veď ako
vedec nemôžem rozumieť problémom
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o
skutočnom živote nevieme nič... V skutočnosti je to práve naopak: dobrý vedec
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť
život sučasným aj budúcim generáciám,
chceme pomôcť budovať lepší svet.
Všimli ste si, že väčšina politikov
na Slovensku sú právnici? Právnik
narába s pravdou podľa potreby, ohýba
ju podľa okolností. My vedci si pravdu
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v práci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali,
na konci dňa zomrie človek. Keď však
svoju prácu robíme poctivo a čestne,
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov,
na konci dňa často zachránime ľudský
život.
Bol som zvedavé dieťa a keď som
ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou sme
si založili rodinu - a firmu, ktorá dnes
patrí medzi svetovú špičku. Naše technológie používajú nielen tisíce vedcov a
univerzít po celom svete, ale aj firmy ako
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Výsledky našej práce pomáhajú lekárom v

PRENAJMEM

systémové stropné
debnenie na RD.

33-0001

01 AUTO-MOTO / predaj

Pomôcť blížnemu svojmu

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Občianska
riadková
inzercia

5
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Ústavný súd nesmie byť
predĺženou rukou politikov

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

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

DÁM DO PRENÁJMU

LETÁKY

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)

OKNÁ - DVERE

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

0907 560 348

KANCELÁRSKY
PRIESTOR

POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�

VLASTNÁ VÝROBA

priestorov

59-0010

59-0034
59-0089

15m2 a 16m2
kancelárskych

PREDAJ STAVEBNÝCH

59-0011

PRENAJMEM

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

0905 422 015

45 m priestor je

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

59-0032

» Veronika Remišová

predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

kontakt: 0904 055 455

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný
záujem, aby ústavný súd obsadila
svojimi nominantami. Smer chce teplé miesto pre R. Fica, no ten nemá potrebnú právnickú prax, ako stanovuje
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom,
no premiér nie je právnické povolanie a
môže ním byť aj človek bez právnického vzdelania. Premiér je v prvom rade
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vyhlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku
2010 a nakoniec nebude ani v roku
2030, nie je to právnický problém, je to
otázka riadenia a odborných schopností členov vlády.
Vládna koalícia robí obštrukcie
a chce znefunkčniť
ústavný súd, aby si
tam mohla dosadiť svojich ľudí. No
ústavný súd má byť
nezávislý a chrániť
práva občanov. Nesmie byť predĺženou rukou
politikov.

031180217

Ústavný súd
môže napomáhať
spravodlivosti,
no môže ju aj blokovať. Rozhodol aj
v kauze Gorila, že
nahrávky z nej sa
nemôžu použiť, a že treba chrániť práva
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrovské korupčné schémy. Toto rozhodnutie
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovateľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o
zákone o preukazovaní pôvodu majetku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu
sa tento zákon do dnešného dňa nedá
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť odborne zdatných a bezúhonných kandidátov za sudcov ústavného súdu.
Proces výberu ústavných sudcov bol nespravodlivý a neférový.
Kandidáti mali podať prihlášky aj so
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci
tak urobili, iba Robert Fico musel dokumenty dodatočne dopĺňať. To však nie
je férový prístup, predsa keď sa bežní
ľudia hlásia napríklad do zamestnania
a neodovzdajú kompletnú prihlášku,
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť
a pravidlá teda neplatia pre každého

0903 912 376

59-0057

59-0020

vhodný na služby

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

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-1

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

VÝPREDAJ
NA PREDAJNI

POKRAČUJE
Dituria s.c.

Otvorené: PO - SO 9:00 - 20:00 hod.

levice@pacyga.sk

Sv. Michala 5, LEVICE
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tel.: 036/63 487 43
mobil: 0917 620 574

59-0021

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
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HARABIN: Váš prezident na 100%

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.

INZERCIA

1. 10-týždňové kuričky
2. húsatá
3. brojlerové kurčatá
4. káčatá
5. mulardy (husokačky)

Ponúka na predaj:

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

4,60 €/ks
4,50 €/ks
0,90 €/ks
2,00 €/ks
2,70 €/ks

5
1

4

1

7
3
7 9 5
6 4 3
4

9
8

6
5 3 8

2
4
6

6 5 9
4
2
9 8
4
5
5
6 2
1
8

Nedostáva
te
pravidelne

U húsat, káčat, brojlerových kurčiat, mulardov
na každých objednaných 10 kusov jedno naviac zdarma
36-0010

mail: ovszch.levice@mail.t-com.sk • mobil: 0903 468 549

NAŠE
NOVINY

do schránk
y
a chceli
by ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.lv@regionpress.sk

0905 719 144
7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

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

2
1 6

9

PRIJÍMA OBJEDNÁVKY
NA MLADÚ HYDINU PRE ROK 2019:

0905 422 015

krmivo pre nosnice rastová a znášková

5 2
4
9

6
7
2

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV - OBLASTNÝ VÝBOR LEVICE

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

2 4
3
1
5

33-0003

Chcete si
podať
inzerát?

zasadnutia vlády, kde v priamom
prenose budem prísne kontrolovať,
čo vláda robí. Nebudem tolerovať rozkrádanie, korupciu a ani amaterizmus.
Mojím hlavným obsahovým cieľom je
podpora suverenity Slovenska, tradičnej kresťanskej rodiny, hodnôt a právneho štátu.
Po druhé, budem robiť neohlásené
kontroly všade, kde bude potreba.
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať,
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí,
v nemocniciach budem kontrolovať
starostlivosť o pacientov a na úradoch
prístup k občanom. Budem dôsledný a
neoblomný ako vždy doteraz.
V treťom rade vytvorím osobitnú
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej každý občan bude môcť napísať s podnetom na preverenie nepráva, ktoré
sa mu udialo. Budem tak pomáhať
občanom domôcť sa spravodlivosti.
Hlavne budem vždy rozhodovať na
základe faktov a v súlade so zákonom.
Nikdy populisticky podľa želania tretích strán.
Pre občanov budem robiť na
100%, to mi verte.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

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

Milí priatelia, často dostávam otázky typu „Keď budete prezident, v
čom budete iný ako ostatní?“
Sú 2 typy prezidentských kandidátov. Jedným typom sú stranícki reprezentanti, ktorí budú vždy počúvať svoju domácu stranu a ani nekandidujú
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom
ja nebudem, lebo do volieb idem nezávisle a bez akýchkoľvek dohôd
alebo podpory politických strán.
Druhým táborom sú takzvaní slniečkári, ktorých nikto pred rokom nepoznal a na základe ľúbivých sloganov,
profesionálnych agentúr a obrovských
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát
presahujúcimi plat prezidenta za celé
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti.
Až pri rozhovoroch si občania všimnú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu
sudcu poznáte už desiatky rokov a
moja kampaň je najlacnejšia, bez jediného bilboardu. Som samorast.
Ja, Štefan Harabin, budem iný
ako ktorýkoľvek prezident predo
mnou a som iný ako moji dnešní
protikandidáti.
Po prvé, vytvorím kanceláriu prezidentských odborníkov pozostávajúcich z čestných ľudí a hlavne nepolitikov. Spoločne s odborníkmi sa
budem účastniť každého dôležitého

7

59-0045

Občianska
riadková
inzercia
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Je kilogram tuku ťažší
ako kilogram svalu?
tým rovnaká váha tuku zaberá väčší
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá
jasné mantinely.
Kilogram tuku, vždy zaberá väčší
priestor ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5
násobne! Týka sa to podkožného
tuku a aj zhromaždeného medzi vnútornými orgánmi. Veľkosť zväčšeného objemu tuku voči svalom závisí od
celkového množstva prebytočného
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivity, genetiky, fyzickej práce a telesnej
konštitúcie.
Často sa stáva, že ľudia, ktorí začnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa pokles zastavil, aj napriek ich snahe. Je
častým javom, keď sa
stráca tuk a zväčšujú
sa svaly, hmotnosť sa
nemení. Zlepšuje sa
ale tvar tela, jeho proporcie a vyhliadky na
zdravie.

Želiezovce (oblasť stred mesta), mzda: 13,20€/roznos
Želiezovce (oblasť Mikula), mzda: 10€/roznos
Mýtne Ludany, mzda: 3,33€/roznos
Hrkovce, mzda: 2,25€/roznos
Podlužany, mzda: 2,99€/roznos

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

INFO: 0905 719 144

distribucia.lv@regionpress.sk

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

ktorá sa uskutoční v areáli
Domu chovateľov SNP 5, Levice

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

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

59-0045

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

45-0052

OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ V NEMECKU
PRACOVNÁ POZÍCIA - KONTROLÓR KVALITY

• práca vhodná pre mužov aj ženy
• nadštandardné ﬁnančné ohodnotenie
• Mzda: od 8,5€ do 11€ v závislosti
od kvaliﬁkácie
• práca na živnosť
• ubytovanie a doprava zabezpečená
• znalosť nemeckého alebo anglického
jazyka výhodou

MUNKALEHETŐSÉG NÉMETORSZÁGBAN
POZÍCIÓ - MINŐSÉG ELLENŐR
• nőknek és férﬁaknak egyaránt
• kiemelkedő bérezés és előre lépési
lehetőség
• Bér : 8,50€ -től - 11€-ig kvaliﬁkaciotól
fuggően
• csak vállalkozói engedély
• szállás és kiutazás biztosítva
• német vagy angol nyelvtudás előny

KONTAKT: 0915 110 152

ELÉRHETŐSÉG : 0915 110 152

LV19-07 strana-
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59-0062

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

Prijmeme
vodičov MKD

Ponuka
práce

15-0057

Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Levice vás pozýva na

45-0008

Jeden z najčastejších mýtov týkajúci sa postavy je, že kilogram tuku
je ťažší ako kilogram svalov. Je to
podobné, ako s detským vtipom, či
je ťažší kilogram železa, alebo peria.
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť
je rovnaká. Rozdiel je v niečom iný v hustote, teda denzite tkaniva. A tá
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak
by sme položili vedľa seba kilogram
svalu a rovnaké množstvo tuku, tuk
zaberá oveľa väčší priestor, má väčší objem ako sval. Dôvod je hustote
oboch tkanivových štruktúr. Je to
podobné, ako kilogram polystyrénu
zaberie väčší priestor ako rovnaká
hmotnosť železa a navyše je rozdiel
v objeme, ak sa jedná o stlačený polystyrén, alebo voľne uložený vo vrecúšku.
Sval je tvorený svalovými vláknami, ktoré sú pevne k sebe spojené,
podobne ako vlákna oceľového lana.
Na druhej strane tuk je tvorený bunkami, ktoré majú rozličnú veľkosť,
medzi nimi sú rôzne veľké medzibunkové priestory. A navyše, čí je
človek obéznejší a čím sa menej hýbe,

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

8
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PRIJMEME

ucelené pa

rtie

MURÁROV

na výstavbu
rodinných domov
v Belgicku
Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Kontakt: 0917 860 693
zucomsro@gmail.com

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

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

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

Facebook: aiwsk

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!

������������������

62-0017

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

85-0005

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

22

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

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¥
149 € řġá¬
ǉǊǈ
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
Set PEŠTAN
ř¥¬Ĭĭĭĭ
Ĭ¢ £§Ĭ
WC combi

156 €

¥¢©¡ğĻ¦£¢¡ğ

51 €

Zľava 20 % na všetky sprchové kúty HIDROTREND
Kontakty:

036/ 7712600

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

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

0917 515 218
info@kovoterm.sk

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

§¼Ó§¢
¦®§¢

rokov na trhu
1997-2019
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59-0008

www.aiw.sk

87-0021

49-0022

Nástup ASAP

