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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

LEVICKO
č. 11 / 15. marec 2019 / 23. rOčNÍK

Pekný a už čiastočne aj kalendárne 
jarný týždeň vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie 
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o 
týždeň dva skôr priletí samček a až potom 
samička? Tá už má hniezdo z väčšej čas-
ti pripravené, poopravované, všetko už 
čaká iba na to, aby sa založila nová gene-
rácia. Dokonca aj na vchodových dverách 
bytových domov sa (v lepšom prípade) 
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom 
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude 
robiť denné od-do a že potrvá mesiac, 
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenní-
ku dáme pravidelnejší priestor téme stav-
ba. Nielen tej však.

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľo-
vať trivialitami, keď sa kultúrny život vy-
medzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď 
seriózna verejná komunikácia dostáva po-
dobu detského bľabotania, keď sa – struč-
ne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo 
a z verejných záležitostí estráda, potom sa 
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kul-
túrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ 
To kedysi povedal  Neil Postman  (8. marec 
1931, New York, New York, USA – 5. októ-
ber 2003, New York), americký odborník 
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny 
kritik, pedagóg, profesor a redaktor. 

Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba 
spomínanými banálnosťami práve tak, 
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať 
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ náro-
da. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba 
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v mi-
nulom storočí mladý francúzsky prozaik 
a všestranný umelec Boris Vian - „uteká-
me, čo nám nohy stačia do budúcnosti, 
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítom-
nosť a minulosť sa nám stráca v prachu, 
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to 
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz, 
na prahu jari, je predsa prekrásna. 

Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynu-
lých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si 
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Za-
staviť ten nadiktovaný rytmus a pár oka-
mihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby 
sme sa všetci venovali menej 
tomu nepodstatnému, čo je 
takmer bez hodnôt a zame-
rali sme sa na niečo oveľa 
dôležitejšie. Život nás, náš, 
a našich najbližších a jeho 
kvalitu. Preto ešte raz 
- pekný týždeň vám 
všetkým.
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Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na mobilný predaj stromčekov

PLAT: 6 €/hod. brutto + odmeny, práca na 2 - 6 týždňov

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením
UBYTOVANIE - ZABEZPEČENÉ • 0948 632 149
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció
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0918 709 007

PÔŽIČKY
pre každého
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ZALOŽENIE s.r.o.
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

VCHODOVÉ DVERE od 400 €
PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks
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600 x 600    
600 x 900    
900 x 600    
600 x 1200
1200 x 600   
900 x 1200
1200 x 1200 
900 x 1500

1200 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1300
1800 x 1300 
1800 x 1500 
2100 x 1500 
2200 x 1500
2400 x 1500 

  78 €
  86 €
  86 €
 95 €
  95 €
125 €
 140 €
 135 €

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
 235 €
 255 €
 300 €

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

NAJLEPŠIA CENA

Všetky ceny vrátane DPH.
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5Žemberovce, Na Hôrke 29
robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST
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4Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0903 712 295 • www.gourmet-restaurant.sk

PRIJME NA TPP S NÁSTUPOM IHNEĎ
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE 

(3 €/h. brutto+mesačné odmeny) 
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CITY PARK 
KAVIAREŇ

 LEVIE, Turecký rad 13

ČAŠNÍČKA /ČAŠNÍK
na hlavný pracovný pomer 

Hľadá pracovníka na pozíciu:

PLAT: 4,10 € brutto/hod.
+ prémie + obedy

Bližšie informácie na čísle: 0905 636 775
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Vydavateľ: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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Blažena Valkovičová   0905 422 015

Distribúcia:
Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň:  Levice, Šahy, Želie-
zovce, Tlmače a Lipník

+ v párnom týždni: Krškany, Kalin-
čiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čan-
kov, Tekovské Lužany,  Mýtne Luda-
ny, Demandice, Santovka, Jur nad 
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná 
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrá-
dok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké 
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, 
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý 
Kiar a  Beša

+ v nepárnom týždni: Kozárovce, 
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, De-
vičany, Bátovce, Žemberovce, Pod-
lužany, Hronské Kosihy, Hronské 
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmá-
lovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, 
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, 
Horša, Farná, Veľké Ludince

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

Začíname 01.04. 2019 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3
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• okná 5, 6, 7 komorový profil 
• 7 komorový profil s 3 tesneniami
• montáž, servis

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

0917 457 492

SNP 20, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk
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odrody:

COLLETE, MARABEL, 
ELFE, SOLÁRNA, 
LAURA

v predaji 

od 25.marca 2019

stavebniny svirik, Veľké Kozmálovce 299, 935 21

SADBOVÉ ZEMIAKY

Tel.: 0948 106 100
        0905 211 914
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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4,60 €/ks
4,50 €/ks
0,90 €/ks
2,00 €/ks
2,70 €/ks

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

 

SLOVENSKÝ  ZVÄZ  CHOVATEĽOV - OBLASTNÝ  VÝBOR  LEVICE
PRIJÍMA OBJEDNÁVKY

NA MLADÚ HYDINU PRE ROK 2019:

U húsat, káčat, brojlerových kurčiat, mulardov
na každých objednaných 10 kusov jedno naviac zdarma
mail: ovszch.levice@mail.t-com.sk • mobil: 0903 468 549
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najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
KAMENÁRSTVO
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety 
• schody – prírodné, umelé

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef  - 0905 245 327

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853 59
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

INZERCIA
0905 422 015

LETÁKY
0905 422 015

VIZITKY
0905 422 015
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

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
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA OCTAVIA RS, SUPERB SPORTLINE,  
KAROQ SCOUT a KODIAQ RS: 4,9 – 9,4 l/100 km, 125 – 217 g/km. Ilustračné foto.

Príďte si vyskúšať modely ŠKODA s najlepšími výbavami aj motorizáciami.
Čaká vás dobrodružný KODIAQ, praktický KAROQ, populárna OCTAVIA a prestížny SUPERB.
Zažite naživo vzrušujúcu testovaciu jazdu v Autocentrum CYDA s.r.o.                               a zabavte sa pri rodinnom
programe a hrách pre malých aj veľkých.

Rezervujte si svoju testovaciu jazdu čo najskôr na
www.skodaroadshow.sk

V Autocentrum CYDA s.r.o. 
    22. - 23. 03. 2019

ŠKODA
Best of

ROADSHOW
5. 3. – 21. 4. 2019

ZAŽITE
 ICH NAŽIVO

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Autocentrum CYDA s.r.o.,  Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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» Predám Š 120 na náhr. 
diely a väčšie množstvo 
rôzných iných súčiastok. 
0903342506
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL: 0919420515
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

» Prenajmem 1-izbový 
byt, prerobený, zariade-
ný. M.R.Štefánika, 330e, 
0908772813

» Dám zadarmo do užíva-
nia záhradu pri rod. dome 
na ul. Janka Jesenského č.t. 
0911284571
»Dám do prenájmu 28á 
rolu pri Mýtnych Ludanoch, 
918212397

» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

» V Leviciach dám do pre-
nájmu vinicu. 0905569753
» Predám káru veľkú a 
malú, horský bicykel pán-
sky a ženský libertu cena 
dohodou 0911276743

» Odkúpim mince bankov-
ky kroje pohľadnice hodi-
ny hodinky obrazy a iné 
0903868361
» 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 STA-
ROŽITNÉ. 0903439094
» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, pohľadni-
ce, vyznamenania a rôzne 
starožitnosti. Tel.: 0903 753 
758

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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    

V dnešnom článku naviažeme na ten 
predchádzajúci a  budeme sa venovať 
ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy 
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhoto-
viteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vy-
konanie diela na vlastné nebezpečenstvo 
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zod-
povedá za zmarenie, resp. zničenie diela, 
a to najmä počas jeho realizácie. Vo vše-
obecnosti teda za uskutočňovanie diela 
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, 
pričom predmetom tejto zodpovednosti 
je plnenie, resp. zhotovované dielo. 

V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude 
jednak zhotovené riadne a  včas, a  to 
v  súlade s  podmienkami upravenými v 
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde 
aj k  samotnému odovzdaniu takto zho-
toveného diela. Ako sme si už vysvetlili 
v  predchádzajúcich článkoch, predme-
tom zmluvy o dielo nie je pracovná čin-
nosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za úče-
lom zhotovenia diela, ale výsledok tejto 
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. 
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie 
diela nemá za následok zánik záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, 
tento je povinný dielo vykonať opätovne, 
a to na vlastné náklady. 

Napriek uvedenému však môže na-
stať situácia, kedy zmarením, resp. zni-
čením diela, zaniká aj záväzok zhotovite-
ľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej 

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. 
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhoto-
viteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti 
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne 
dojednané osobné zhotovenie diela zho-
toviteľom, prípadne to z  povahy diela 
vyplývalo. 

V prípade nemožnosti plnenia je mož-
né riešiť otázku náhrady škody, prípadne 
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, 
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsled-
ku ľudského konania (napr. stratou ma-
teriálu poskytnutého objednávateľom 
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), ale-
bo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. 
ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či 
zničeniu zhotovovaného diela). V  prí-
pade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pros-
tredníctvom tretej osoby, zodpovedá za 
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho 
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej 
dĺžky tejto zodpovednosti zhotovite-
ľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ 
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu 
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vy-
hotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte 
neodovzdal objednávateľovi.

Zmluva o dielo a zodpovednosť 
za vyhotovenie diela

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

0907 652 710
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

MONTÁŽ
SADROKARTÓNOV
• priečky
• znížené stropy
• suchá výstavba podkrovia

0908 556 288
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PRENAJMEM 
systémové stropné 
debnenie na RD. 

Plán kladenia v cene.
Cena 0,18 € /m²/deň
DOPRAVA INDIVIDUÁLNE

INFO: 0915 558 806
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158
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KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

   0918 848 645, 0908 791 413

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace, 

skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK 
NA MIERU

TOVAR IHNEĎ K ODBERU

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

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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Jozef Kóša 0917 918  600

SOCHÁRSTVO
KAMENÁRSTVO

CINTORÍN
• Kompletné
  jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

59
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Michal Macho

11- ročná prax

www.regionpress.sk
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» Predám dámsky bicykel 
málo používaný ako nový 
cena 70€. volať na t. č. 
0917537177
» Predám páper. paplóny 
dohodou 0949045517
» Predám perzan 
500/350 bordo dohodou. 
0903539030

» Predám orechovú guľati-
nu. 0948503297
» KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

» SOM MURÁR - MALIAR,HĽA-
DÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ 
BRIGÁDY. SPRAVÍM AJ INÉ 
PRÁCE 0904372242

» 54r.hľadá priateľku 
0917049831
» Hľadám sympatickú pria-
teľku vo veku 56 až 63 r. 
SMS 0919186276
» Sympatická vdova do-
chodkyňa hľadá kamaráta 
zavolaj 0915133803

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianske združenie Fórum živo-
ta organizuje verejnú informačnú 
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. 
Každoročne si 25. marca pripomína 
práva nenarodených. 

„Pre kampaň sme podobne ako po iné 
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť 
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chce-
me ponúknuť argumenty na zamysle-
nie,“ zverejnila hlavná koordinátorka 
kampane Lucia Mihoková. Kampaň 
bude prebiehať v  uliciach slovenských 
miest. Biela stužka symbolizuje, že na 
nenarodenom ľudskom živote záleží. 
Poukazuje však aj na konkrétnu a systé-
movú pomoc pre tehotné ženy a preven-
ciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú 
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa 
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku 
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt 
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce 
organizácie kontaktujú matku v zložitej 
situácii. Projekt je postavený na „adop-
cii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného 
roka žena dostáva finančnú podporu na 
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné 
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s naj-
vyššou mierou potratov a  rozvodov, 
Fórum života prevádzkuje Centrum 
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá 
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie 
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Pro-
jekt Tlakový hrniec ponúka študentom 
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či por-
ne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj 
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.  

Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie 
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom 
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Na-
rodenia Panny Márie a chválach s kape-
lou Joel Worship Band.

Pondelok 18. marec 2019 – benefič-
ný Koncert za život spojený s udeľova-
ním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu 
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca so začiatkom o  19:00. Účinku-
je Komorný orchester ZOE. Koncert je 
určený na podporu žien trpiacich po 
spontánnom potrate. 

Sobota 23. marec 2019 - Konferencia 
Vyber si život s  témou Ochrana života 
na všetkých úrovniach politiky v  kon-
gresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom 
o 9:00. S prednáškami vystúpia odbor-
níci a poslanci na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Viac info o kampani na 
www.25marec.sk. 

Deň počatého dieťaťa 
ponúka argumenty

Pre  príchod jari sú typické rôzne 
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Citáty

» „Na dne srdca každej 
zimy leží tušenie jari a za 
závojom noci sa skrýva 
úsmev ranných zôr.“ 
Chalíl Džibrán 

» Moja hlava je biela ako 
sneh v zime, no v mojom 
srdci vládne večná jar.“ 
Victor Hugo

» „Veci lásky sú vecami 
života. Po zime prichádza 
jar, po beznádeji nádej, po 
hrôzach noci svitá deň.“ 
Vladislav Vančura 

» „Srdce moje, nesmieš 
zúfať, to, čo zima vzala ti, 
jar zas vráti ti, v lepší osud 
musíš dúfať.“
 Heinrich Heine

» „Zem je vyprahnutá. 
Stromy, v minulosti košaté, 
stoja mŕtvo pod krutou ob-
lohou. Potoky zamrzli. Ale 
pozri - na konároch rašia 
nové puky a zo zeme sa 
nenápadne vynára zeleň. 
Jar je možno pomalá, ale 
nakoniec predsa príde.“ 
Pam Brown 

» „Láska má svoje záko-
ny rozvoja, svoje vekové 
obdobia, tak ako ľudský 
život. Má svoju nádhernú 
jar, svoje horúce leto, na-
koniec jeseň, ktorá pre jed-
ných býva teplá, svetlá a 
plodná, pre iných chladná, 
sychravá a neplodná.“ 
Vissarion Grigorjevič Bělin-
skij

» „Jar je ročné obdobie, 
kedy sa začína fantázia 
mladých mužov zaoberať 
vecami, na ktoré ženy mys-
lia celú zimu.“ Jiří 
Novák

» Beda, kto v mori vidí iba 
vodu, kto nepočuje nemú 
prírodu, kto v skalách vidí 
iba skaly.
Andrej Sládkovič

» Všetky knihy zožltnú, ale 
kniha prírody má každý rok 
nové, nádherne vydanie.
Hans Christian Andersen

                         » redakcia

Vtipy 
týždňa
» Učiteľka sa pýta detí:
- Čo je katastrofa?
Miško sa prihlási:
- Katastrofa je, keď hava-
ruje autobus s deťmi.
- Nie, to je strata.
Prihlási sa Jožko:
- Katastrofa je, keď hava-
ruje lietadlo a vy ste vo 
vnútri.
- Prečo?
- Lebo určite to nebude 
strata.

» Pani učiteľka vraví v sko-
le žiakom:
- Nezabudli ste na sľub, 
ktorý ste mi dali, že v sobo-
tu a v nedeľu urobíte nie-
komu dobru radosť?
Janko sa prihlási:
- Ja som nezabudol! V so-
botu som išiel k babke a 
mala radosť. 
- A v nedeľu?
- V nedeľu som odišiel a 
mala ešte väčšiu radosť.

»  V škole na poslednej 
hodine:
- Kto odpovie prvý na moju 
otázku, môže íst domov!
Jožko vyhodí tašku z okna.
Kto to bol?!
- Jaa, dovi!

» Učiteľka vraví Jožkovi:
- Jožko, vyskloňuj slovo 
chlieb.
- Kto? Čo? - Chlieb
- S kým? S čím? - So salá-
mou
- Komu? Čomu? - Mne!

» Janko prosí sestru, aby 
mu požičala svoju fotku. 
Sestra fotku vyberie a pýta 
sa ho:
- Načože ju vlastne potre-
buješ?
- Zajtra máme geografiu a 
máme doniesť fotku neja-
kej prírodnej katastrofy!

» Malý Jožko dostal po-
známku:
„Váš syn nevedel, kto rozbil 
atóm.“
Otec rozčúlený dopísal:
„Kto ho rozbil, ten ho rozbil, 
ale ja to platiť nebudem!“

» - Móricko, vymenuj dve 
zámená!
- Kto? Ja?
- Výborne, píšem ti jednot-
ku.     » redakcia
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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Firma poskytuje jarné zľavy -30%

KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky         
         +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.
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PREDAJ STAVEBNÝCH 
POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�
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Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

www.nehnutelnostilevice.sk
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

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

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

                                  ONETEC

FIBRÓMY, ŽILKY,
HEMANGIÓMY,
PAVÚČIKOVÝ NÉVUS
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RÍM 28.4. - 2.5. 2019, voľných 20 miest 
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019 
PREHLIADKA + NÁKUPY, POTREBNÝ PAS, 4 voľné miesta

OTVÁRANIE MORA LIGNANO 
3.5. - 7.5. 2019 

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

LETO LIGNANO SABBIADORO 
V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA 
CENA DOHODOU!

NOVINKA! MEDJUGORJE 24. - 30.8. 2019
BEZKONKURENČNÁ CENA! ***PENZIÓN, POLPENZIA
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NAJLEPŠIA 
PÔŽIČKA

0919 298 168 

• PRE ŽIVNOSTNÍKOV
• s. r. o.
• ZAMESTNANÝCH  
• DÔCHODCOV
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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PRENAJMEM
15m2  a 16m2  

kancelárskych
priestorov  

v administratívnej
budove blízko centra

mesta Levice

0907 560 348

59
-0

05
7

DÁM DO PRENÁJMU 

KANCELÁRSKY 
PRIESTOR  

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)  

45 m priestor je 
vhodný na služby

0903 912 376

Inzercia
0905 422 015
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Spravodlivé Slovensko pre všetkých

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie 
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 
pred týždňom 
predstavilo ná-
vrh otázok pre 

hĺbkové referendum. Navrhli sme 17 
riešení problémov, ktoré doteraz politici 
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali 
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež 
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás 
trápia Slovensko natoľko, že by o nich 
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia 
za týždeň na našej FB stránke otázkam 
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o 
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľ-
mi teší.

Dovoľte, aby som Vám otázky bliž-
šie predstavil - 1. skupinu otázok sme 
nazvali Spravodlivé Slovensko:

1. Navrhujeme hmotnú zodpoved-
nosť politikov. Chceme presadiť, aby 
politici a vysokí štátni úradníci za ne-
zákonné a zjavne nevýhodné rozhod-
nutia ručili svojím majetkom. Výrazne 
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od 
pokušenia kradnúť z nášho spoločného, 
lebo škodu by platili zo svojho.

2. Chceme, aby si každý okres mo-
hol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 

Až 17 okresov (zväčša najchudobnej-
ších) nemá svojho zástupcu v NR SR, 
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto 
chceme, aby sa kandidát do NR SR s naj-
vyšším počtom hlasov v každom okrese 
stal automaticky poslancom. Ostatní sa 
doplnia presne takým spôsobom, aký 
funguje dnes ... a priblížime politiku k 
ľuďom.

3. Za účasť na voľbách deň dovo-
lenky navyše. Záleží nám na tom, aby 
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Pre-
to navrhujeme deň dovolenky za účasť v 
každých voľbách a referende.

4. Umožnime konečne voliť cez 
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste 
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete. 
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľa-
du na to, kde sú - v za-
hraničí, na horách, 
v nemocnici či len 
doma v záhrade. 
Technicky je to rie-
šiteľné, len treba 
trochu chcieť.

Ide nám o spra-
vodlivé Slovensko. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Slovensko v  posledných dňoch zaliala 
smutná správa. Ďalšie letecké nešťastie 
sa  ocitlo na zozname aktuálnych správ. 
Obeťou sa stali okrem množstva zahranič-
ných cestujúcich aj štyria Slováci. A hoci sa 
letecká doprava považuje za jednu z  naj-
bezpečnejších, v ostatnom čase o katastro-
fách počujeme akosi viac. Zaiste každého 
pri prečítaní správy prenikol mráz. Mňa 
veľmi. Trasu a leteckú linku, na ktorej sa to 
stalo, som totiž používala aj ja a moji blíz-
ki neraz. Určite sa teda mnohí cestovatelia 
empaticky vžili do situácie, čo sa asi dialo 
v  posledných sekundách pred nehodou, 
i do úlohy šokovaných pozostalých. 

Zároveň sa však pri kondolenciách 
znova potvrdilo, že život považujú všetci 
za mimoriadne vzácnu skutočnosť. Nie-
len pre samotného existujúceho človeka, 
ale aj pre jeho okolie a pre blízkych. Nikto 
úplne nenahradí originalitu ľudskej by-
tosti, jemnú sieť jej vzťahov, vyžarovanie 
osobitého výrazu a jej jedinečné pôsobe-
nie vo svojom prostredí. No ukazuje sa aj 
iné. Širšie spoločenstvo rovnako s  úctou 
pristupuje k  životu, keď ho niekto stratí, 
ako tí najbližší. Fungovalo to tak odjak-
živa a  funguje to tak teraz. Nie je to len 
formálna tradícia. Verím, že „úprimná 
sústrasť“ je skutočným prejavom solida-
rity ľudí a  vedomým uznaním hodnoty 

života. Je to základ, na ktorom môžeme 
stavať v diskusiách o prvenstve práva na 
život a o ľudskej dôstojnosti, a to naprieč 
všetkými svetonázorovými postojmi. 

Ak ide o život, vieme sa radovať, keď 
sa má niekto narodiť, vieme sa spojiť, aby 
sme život chránili, vieme smútiť, keď ho 
niekto stratí, vieme mať účasť aj na ži-
votoch blízkych známych i  neznámych. 
Vždy ma oslovuje, keď v  deň pamiatky 
zosnulých vidím zapaľovať sviečky na 
hroboch neznámych ľudí. Hoci tam niet 
priameho vzťahu, silno pôsobí všeobec-
ná myšlienka úcty k životu a spomienky 
na smrť ako jeho dôstojnej súčasti. V ča-
soch spochybňovania hodnoty života či 
odstupňovania jeho kvality pôsobí táto 
hlboko vžitá ľudská obyčaj ako nezmaza-
teľná stopa vo svedomí a ako jasný dôkaz 
pravdy o človeku. 

Pripájam sa k spoločenstvu tých, ktorí 
majú účasť na smútku nad náhlou smrťou 
ľudí počas leteckého nešťastia, v  nádeji, 
že nám svojou stratou pomôžu uvedomiť 
si nezastupiteľnú hodnotu každého živo-
ta. Pripínam si obe - čiernu i bielu stužku 
(biela symbolizuje počaté dieťa), pretože 
ľudský život je nedeliteľný. Jeho začiatok 
v sebe nesie koniec a koniec odkazuje na 
začiatok. 

Pripínam si čiernu i bielu stužku

» Mária Raučinová, Fórum života
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
 pomocného montéra - 5 € / hod. ( brutto) 

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
( + ubytovanie, cestovné a diéty)  Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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Prijmeme  
MURÁRA - OBKLADAČA 
na trvalý pracovný pomer
PLAT: čistá mzda 5 €/hod.

0949 462 609
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Hľadáme ZODPOVEDNÝCH 
zamestnancov 

na pozíciu:

• týždenné turnusy (práca len cez pracovné dni)
• víkendy voľné
Plat: 624 EUR v hrubom + odmeny +stravné
        za každý odpracovaný deň 78 EUR v čistom
Požiadavky:  Vodičský preukaz  C, E 
  Kvalifikačná karta vodiča
  karta vodiča do tachografu 
  ADR základ (výhodou)
Ostatné:  na pohovore
Kontakt:  
Peter Telepun:       +421917628262, mail: telepun@std.sk
Stanislav Hutman: +421917628261, mail: hutman@std.sk
Gustáv Gavalec:    +421917628235, mail: gavalec@std.sk

VODIČ LINKOVEJ PREPRAVY   
ČESKO, RAKÚSKO A NEMECKO

Donivo a.s.

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN POČAS VÍKENDOV NA DOHODU v lokalitách:
+ príplatky: 
väčší počet strán, 
roznos letákov, 
náročnosť rajónu

- Želiezovce - Mikula   9,87€ / roznos
- Želiezovce (mesto)- 10,76€ / roznos
- Plavé Vozokany- 3,48€ / roznos
- Mýtne Ludany- 3,62€ / roznos 
- Zbrojníky- 3,58€ / roznos 
- Hrkovce - 3,33€ / roznos
- Podlužany - 3,58€ / roznos
- Kalná nad Hronom - 11,75€ / roznos
- Malý Kiar - 3,33€ / roznos

INFO: 0905 719 144 
distribucia.lv@regionpress.sk
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NAŠE 
NOVINY
do schránky
a chceli 
by ste?

distribucia.lv@regionpress.sk

0905 719 144

Kontaktujte nás:

VIZITKY
0905 422 015
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dogniav,   
došliap neskoro polovica,   

polovi ka

druh      
obuv-     

níckeho    
lepidla

skratka    
doktora

2. as     
tajni ky

elektro-    
nická     
pošta

istým      
spôsobom  

spadne    
zomieral

daj        
na poria-   

dok

ozdobná   
skratka    
mena     
ve a

zapáchalo

osobné    
zámeno    
mužské    
meno

tý il sa    
(kniž.)

programo-  
vací jazyk  
štucháš    
(expr.)

3. as    
tajni ky

spo íval,   
prebýval   
severský   
kopytník

skratka    
pre ako    

hos

bez       
uváženia   
žltohnedá  

trocha     
namo il

vzorec     
oxidu      

kobalt-     
natého

Róbert     
(dom.)     

Ladislav   
(dom.)

Pomôcky: 
enema,    

ago, koir,   
ELI, loran

ažko,     
úmorne

ohováram, 
oso ujem  
omikrón,   
po esky

sústava    
navigácie

Šebastián  
(dom.)     
mrzel,     
trápil   

omotáš,    
obkrútiš

zaru uj sa  
menší nôž

alkoho-    
lický      
nápoj

E V      
Komárna   

zápas,     
bojuj      

rímske     
íslo 501   

ml ky, za-  
m knuto

horské     
jazerá

ernel     
(kniž.)     

mud, ad

skratka    
pre tohto   

roka

drevené   
nádoby    

skr. štátu   
Maine

bu  živý skratka    
erytrocytu

1. as     
tajni ky

revný     
nálev

kokosové  
vlákno

V ordinácii sa pýta dáma 
lekára:
- Pán doktor, o by ste mi 
poradili na vrásky na krku?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�����������������
 1000 - 1200 EUR/netto

�������������� 
11 EUR/hod.

����������������������

85
-0
00
5

5
9

-0
0

2
9

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

036/ 7712600
0917 515 218
info@kovoterm.sk

VODA PLYN KANALIZÁCIA KÚRENIE KÚPEĽNE
Najvýhodnejší nákup: 

Kontakty: 

Radiátor PURMOAKCIA platí od 11.3 – 31.3.2019

    825 €

Pri kúpe materiálu 
rozvoz v okolí 

ZADARMO.

 49,77 €

 59,36 €

600x600

 69,85 €

  81,21 €

600x800

600x1000

600x1200

 98,80 €

    110 €

600x1400

 115,80 €

 133,60 €

600x1600

600x1800

600x2000

Bočný 22K

 62,50 €

  77,50 €

600x600

 88,66 €

  99,48€

600x800

600x1000

600x1200

 108,28 €

 119,73 €

600x1400

 132,02 €

 144,35 €

600x1600

600x1800

600x2000

Spodný 22VK

Kotol Biasi Rinnova 
COND PLUS 25SV

    915 €

Kotol Biasi T-24S 
s prietokovým 
ohrevom vody


