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Týždenne do 30 000 domácností

Posúvanie času

SADBOVÉ ZEMIAKY
arc
d 25.m

o

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

COLLETE, MARABEL,
ELFE, SOLÁRNA,
LAURA

Tel.: 0948 106 100
0905 211 914
stavebniny svirik, Veľké Kozmálovce 299, 935 21

59-0108

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0944 564 327

odrody:

59-0059

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-0090

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

OČNÁ OPTIKA

Chcete byť TRENDY s okuliarmi priamo
z výstavy MIDO 2019 v Miláne?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Navštívte OPTIKU OPTOSAN
v nových priestoroch:

ÚVERY
NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

Zároveň na mieste každý utorok
od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne
zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

59-0026

Levice, Na Bašte 5, č. t. 6315208

od 18 r. do 75 r.
od 500 € do 10.000 €

0948 496 543
0903 795 262

aji
v pred a 2019

59-0056

59-0001
59-0004

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné
dôkazy poukazujú na tých skutočných,
vyrehotaných, zahojených, milujúcich
„smotánky“ a iné spoločenské podujatia pre našu morálnu a hodnotovú spodinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“.
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafiánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň
neúnavne kandidujú kam sa len dá.
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za peniaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim
nedostanú, lebo... Lebo na Slovensku
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá.
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchádzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko.
Spomínajú sa aj predčasné voľby.
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť
aj o viac ako hodinu, potom treba vedieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvykne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať
politikov, aby sa konečne prestali zaoberať sami sebou a spomenuli si, že tu žije či živorí
aj ďalších zhruba päť a
pol milióna ľudí. Chce to
významný posun a nielen
v čase.
Tak už niečo
posuňme, pekný
týždeň!

59-0109

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,30 €
za každý začatý týždeň +0,30 €
husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

Začíname 01.04. 2018

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD
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HYDRODERMABRÁZIA

najnovšia vákuová technológia
hĺbkového čistenia pleti
HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
KA!
• spevnenie
VIN
NO
• bielenie
• dodanie hydratácia a výživy

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

59-0039

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

59-0087

Posledný marcový víkend sa toho posunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si,
na pomery u nás, na našom Slovensku,
vybral netradičný smer. Poskočil vpred.
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Konečne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdobia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony
si robia v posledných rokoch viac-menej
čo chcú.
Je to určite dobrá správa, ak pozorne sledujeme, koľkí politici nás chcú
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase,
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť.
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravodlivosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú
medzi vysmiatymi politikmi a zamračenými kriminálnikmi aj dnes. Devätdesiate roky, či dokonca roky tridsiate, v
čase americkej prohibície? Jedna časová
hodinka posunu vpred je v tom akosi
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povinnosti z času na čas pripomenú zas z času
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrádanie eurofondov, cez podvody a defraudácie, cez volebné podvody, cez nedodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo,
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme
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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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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
13.100
30.500
40.000
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

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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

používame
kovania AUBI

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.comt0907 798 315

Michal Macho

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

SADROKARTÓN

STIERKY

11- ročná prax

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta

0905 832 158

Inzerát, ktorý predáva
0910 633 336 - CENY DOHODOU

0905 422 015

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!

telefón: 09 08 6 6 6 8 5 3 

59-0086

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

tga.mitsubishi-motors.sk

59-0015

Kombinovaná spotreba 5,1–5,5 l / 100 km, emisie CO2 116–125 g / km (podľa WLTP). Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Obrázky sú iba ilustratívne.
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59-0014

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

9 490 EUR

59-0115

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

Od

59-040

+ 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

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

59-0077

+ 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
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EDITORIÁL / SLUŽBY

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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zdravie / SLUŽBY

» Podnájom zariadenej
garsónky po rekonštrukcií pre 1-2osoby 250e.
0904836980

06 POZEMKY / predaj

4. Používajte malé taniere.
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľkých tanieroch sa ľahšie stratí, máte
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý
malý tanier, človek má skôr pocit, že si
doprial hodne.

07 REALITY / iné

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

05 DOMY / predaj

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
» PREDÁM DREVENÚ POSCHODOVÚ POSTEĽ, 0905281255

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám ibišteky 70 cm
po 2e, orechy 50 cm 2e
0905728434
» Predám psa je to čivava
malého vzrastu je vnútri
a pýta sa von má 2 roky
je láskavá rada sa hrá
súrne cena dohodou tel:
0950855469
» Predaj rýchlorastúcich
stromov
PAULOWNIA+medonostné
rastliny
0905446853
» Darujem za veterinárny
poplatok 2 ročnú fenku
francúzskeho buldočka.
Tel: 0918369498

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

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

59-0020

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

TEREX

www.dizast.sk
0905 312 174

59-0116

33€/hod. bez DPH

10. Hýbte sa.
Pohyb je prevencia
pred ochoreniami a aj ich
terapia. Bez každodenného pohybu to proste
nejde.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

VLASTNÁ VÝROBA

45-0051

04 BYTY / prenájom

STIERKY

OKNÁ - DVERE

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

Levice

0917 457 492

Dispečing SK - 0950 333 222

ŽP EKO QELET a.s.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Levice 0911 611 925

Želiezovce 0911 711 032

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
LV19-13 strana-
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INZERCIA

0905 422 015

45-0006

03 BYTY / predaj
» Predám 2-garzónku
v Kalnej nad Hronom,
0903061020

SADROKARTÓN

čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si potraviny
A to tak, aby tie zdravšie a energeticky
energiu na doobedie hneď zrána.
menej výkonné boli vpredu.
2. Jedzte dostatok vlákniny.
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 8. Užívajte probiotiká vprirodzenej
mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo- podobe.
Jogurt so zachovalou flórou alebo acičiek s ovocím ráno dokáže naštartovať
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem dofilné mlieko podporujú činnosť trávlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem viaceho traktu.
tekutín.
9. Doprajte si.
Malý kúsok horkej tmavej čokolá3. Zvoľte nízkotučné výrobky.
Pred sardinkami v oleji uprednostnite dy, alebo malý pohár vína Vám urobí
tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený- radosť. Striktné odriekanie obyčajne
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, vedie k rýchlemu porušeniu prísnych
uprednostnite nízkotučné typu cottage, diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro- to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent stať. Každý návrat k režimovým zmeenergie menej, čítajte etikety. Množstvo nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.
menej úspešne.

59-0010

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017
» PREDÁM DOMA VYROBENÝ
TRAKTOR TEL.: 0908178744
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
» KÚPIM STARÉ AUTOMOTOVETERANY ŠKODA LADA trabant, Fiat,,, motorku, jawa,
sinson, vozík za moto, pav,
0918383828

76-0016

01 AUTO-MOTO / predaj

STAVEBNÉ PRÁCE
Desatoro zdravého stravovania,
alebo malé no efektívne zmeny v strave OBKLADY
DLAŽBY
6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve
1. Deň začínajte raňajkami.
KÚPEĽNE
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, porcie zeleniny.
keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť
OMIETKY
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 7. V chladničke si usporiadajte

59-0032

Občianska
riadková
inzercia

5
bývanie

22

CHLADIACE

PRÍVESY

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

preto volajte 0903 727 829
59-0008

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

INZERCIA

0905 422 015

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 %
3

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

59-0019

WWW.REGIONPRESS.SK

59-0105
59
59-0118

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

www.izomer.sk

59-0012

0907 355 835

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

59-0034
59-0089

na prenájom
(svadby, oslavy)

rokov na trhu
1997-2019

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

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

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-13 strana-
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zdravie / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Krátkodobý nájom bytu
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

12 DEŤOM

V dnešnej dobe je častokrát aj dôsledkom vysokých cien nehnuteľností
v praxi využívaný právny inštitút nájomnej zmluvy, a to najmä podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej len
ako „Zákon“).
Napriek špeciálnej právnej úprave
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej
v predmetnom Zákone sa na právny
vzťah založený takouto zmluvou bude
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. §
685 až § 716 Občianskeho zákonníka,
a to podporne, t. j. ak Zákon nebude
danú otázku upravovať odlišne. Hneď
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravovala ustanoveniami Zákona, musí táto
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom
pri posudzovaní tejto otázky je potrebné vychádzať na jednej strane zo zákonnej definície krátkodobého nájmu
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niektorým nájomným pomerom.
Na účely Zákona sa pod krátkodobým nájmom bytu rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa Zákona, spĺňa náležitosti
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsobnosti Zákona na konkrétnu nájomnú
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

14 RôZNE / iné
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
» Predám orechovú guľatinu. 0948503297

15 HĽADÁM PRÁCU
» Rada vám upracem byt,
dom, kanceláriu, či hrob,
vypomôžem v domácnosti
0944958093
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
» 54r.hľadá priateľku
0917049831
» :-)56. Hľadám, milú a veselú ženu.Vek okolo 50r. %-)
Ak máš rada kvety a záhradu. A len. SMS. 0949563315
» Hľadám priateľku na vážny vzťah od 50 do 60 rokov.
Tel. číslo 0918256367
» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» 37 r.slobodný hľadám
priateľku 0940568418

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

47-014

» Predám vlasy 40cm
0915325197

WWW.REGIONPRESS.SK

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

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

Vtipy
týždňa
» - Haló, volám ohľadne
toho strážneho psa, čo
sme si od vás kúpili. Môžete nám poradiť, ako to
máme zariadiť, aby nás
pustil domov?

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

Jozef Kóša 0917 918 600

0907 652 710

45-0027

13 RôZNE / predaj

59-0088

» PREDÁM HORSKÝ DETSKÝ CELOODPRUŽENÝ BICYKEL VEL. 24, PREVODY
3/6 SHIMANO RIVOSHIFT,
0905281255

de k platnému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy, avšak túto nebude možné podradiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto
prípade by sa táto zmluva spravovala
právnou úpravou nájmu bytu obsiahnutou v Občianskom zákonníku. Pri
pohľade na dĺžku trvania nájomného
vzťahu založeného nájomnou zmluvou
podľa Zákona možno postrehnúť zásadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu
obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
Dĺžka trvania nájomného vzťahu
podľa Zákona je limitovaná, a to tým
spôsobom, že nájomnú zmluvu je možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Napriek vyššie uvedenému však Zákon zmluvným stranám
umožňuje, aby si krátkodobý nájom
bytu na základe dohody predĺžili, a to
za rovnakých podmienok najviac na
ďalšie dva roky, a to dvakrát. Naopak
Občiansky zákonník neustanovuje časové obmedzenie nájmu bytu, keďže
účastníkom zmluvného vzťahu ponecháva možnosť, či sa rozhodnú nájomný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo
neurčitú.

» - Haló, volám ohľadne
toho strážneho psa,
čo sme si od vás kúpili.
Môžete nám poradiť, ako
to máme zariadiť, aby nás
pustil domov?
»

Idú dva hady po púšti
a zrazu sa jeden had pýta
druhého:
- Počuj, sme my jedovaté?
Na to druhý prekvapene
odpovedá:
- Myslím, že nie, prečo sa
pýtaš?
- Úúúúf, to mi odľahlo, práve som sa kusol do jazyka.

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.

»

Príde zlodej v noci do
domu a počuje papagája
ako mu vraví:
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí.
Zlodej vezme deku zakryje
klietku
a papagáj znova škrieka:
- Ferri, nie je papagáj, Ferri
je pidbul.

» redakcia

LV19-13 strana-
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krása, SLUŽBY

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI

NOVINKA LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA
VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI
GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

0905 422 015
DÁM DO PRENÁJMU

KANCELÁRSKY
PRIESTOR

20

Plán kladenia v cene.

Cena 0,18 € /m²/deň

0903 912 376

59-0057

vhodný na služby

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

DOPRAVA INDIVIDUÁLNE
INFO: 0915 558 806

0905 422 015

59-0033

9

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

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019

PREHLIADKA + NÁKUPY, POTREBNÝ PAS
VÝPREDAJ 4 voľné miesta ZĽAVA do 02.04.2019

MURÁR
TESÁR

RÍM 28.4. - 2.5. 2019,
voľných 18 miest - prvých 10 klientov ZĽAVA

SKLADOVÉ PRIESTORY

základná zložka mzdy

od 5.50€/hod

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

NA PRENÁJOM do 8000m²

(Areál Tabakárne Levice)

OTVÁRANIE MORA LIGNANO 3.5. - 7.5. 2019

+ mesačná odmena

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA
NOVINKA! MEDJUGORJE 24. - 30.8. 2019

POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019

ŽELEZIAR

BEZKONKURENČNÁ CENA! ***PENZIÓN, POLPENZIA

od 4.00€/hod

+ mesačná odmena

LETO LIGNANO SABBIADORO

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

45-0030

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!
59-0117

0948 303 756

systémové stropné
debnenie na RD.

45 m priestor je

Stredisko starostlivosti o tvár

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PRENAJMEM

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)

59-0041

59-0082

0919 298 168

PRI ODDĹŽENÍ
A OSOBNÝCH
BANKROTOCH
0918 495 668

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

INZERCIA

POMOC

59-0093

59-0005

NAJLEPŠIA
PÔŽIČKA

• PRE ŽIVNOSTNÍKOV
• s. r. o.
• ZAMESTNANÝCH
• DÔCHODCOV

59-0016

59-0104

v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,
Tel. 0908 686 792, Najlepšie volať medzi 17.00 - 19.00

tWâQMOFWSÈTPLLZTFMJOPVIZBMVSPOPWPV
tLPSFLDJBWSÈTPLCPUVMPUPYÓOPN
tPETUSÈOFOJFQPUFOJB
tSFWPMVǏOâMJGUJOHQPNPDPV.&;0/*5¶
Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska

59-0101

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

Saratovská 2, LEVICE
t

t04#EPTLZWÝFULZISÞCLZ
tQSFHMFKLBQSPUJÝNZLPWÈ
EPQSÓWFTPWBWP[ÓLPW

tMaUZ QSBIZ
t,7)ISBOPMZ
hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm tQSBDPWOÏEPTLZ
tLPWBOJB ÞDIZUZ
tQSFHMFKLZCSF[PWé CVLPWé
tOBKWÊŘÝÓWâCFSESFWFOýDIMÓÝU tQSFDIPEPWÏMJÝUZ

tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
tESFWPUSJFTLBCVLBT
tTPMPMJU

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
tQPTUFMF
tQSBDPWOÏTUPMZ
t TUPMÓLZ

tQPSF[-%5%NaUFSJÈMV
tISBOFOJF"#4ISBOPV

LV19-13 strana-
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politická inzrcia / SLUŽBY
nášho hnutia OĽANO je alternatívou
voči návrhu Smeru a má výrazne väčšiu podporu medzi ľuďmi či odbornou
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť náš návrh vyhodnotila ako dramaticky zodpovednejší
voči verejným financiám. Náš návrh je
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru,
ktorý určuje len vek odchodu do dôchodku. Podľa nás je však pri určovaní
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na
to, kto koľko rokov odpracoval a akým
dielom prispel k budovaniu Slovenska.
11. Zrušenie doplatkov na lieky.
Deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím by mali byť oslobodení od akýchkoľvek doplatkov na
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie
je potrebné bližšie
vysvetľovať. Táto
skupina ľudí si
rozhodne zaslúži
našu pomoc.
Bojujeme
Za
Slovensko priateľské k rodinám.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

 
 
    

  
"# 
       
   
 
  

  
!    

75-27

7 otázok v našom hĺbkovom
referende, ktoré
orga n izujeme,
chceme venovať
slovenským rodinám a ich problémom. Naposledy som Vám predstavili
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.
9. Vymáhanie výživného štátom.
Chceme, aby administratívu a náklady
na vymáhanie výživného na dieťa mohol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek
sa dnes dlhé mesiace či roky doprosujú otcom svojich detí (niekedy je to
aj opačne), aby im zaplatili alimenty.
Doplácajú na to svojím časom i peniazmi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku
preniesť na Centrum právnej pomoci,
ktoré by alimenty vymáhalo za neho.
Zastávame názor, že matky či otcovia v
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.
10. Po 40 odpracovaných rokoch
do dôchodku. Štát by mal umožniť
odchod do predčasného dôchodku
každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov., samozrejme s tým, aby sa materská i rodičovská „dovolenka“ počítala
do odpracovaných rokov. Tento návrh

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Referendum: Slovensko pre rodiny

®

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

VIZITKY

0905 422 015

Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

prijme do TPP aj živnostníkov

vodiča MKD

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

zimné záhrady

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

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

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

zasklievanie terás

45-0103

Pre dôchodcov špeciálna zľava

51-0017

Materiál - prvotriedna kvalita

Ponuka práce

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-13 strana-

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

8

Základná mzda
522€/brutto + variabil 141€
+ ostatné príplatky
Kozárovce a Tlmače
ZABEZPEČENÁ DOPRAVA !
Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny
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škola / zamestnanie, služby

Envirovýchova
V školách vedieme žiakov k vzťahu k
životnému prostrediu a k jeho ochrane.
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a
existujú aj projekty na environmentálnu výchovu.
Na našej škole pravidelne robíme
brigády, triedime odpad, vysádzame
zeleň a pozývame si odborníkov na
stretnutia so žiakmi s témami životného prostredia a prírody. Takéto aktivity sa však dejú na mnohých školách.
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme,
čo môže spôsobiť environmentálna
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Napriek nekvalitným a preplneným štátnym vzdelávacím programom by sa
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi
centrom environmentalistiky pre deti a
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité.
Na jednej strane žiakom ukazujeme dôležitosť prírody, na druhej strane sme
svedkami brutálnej devastácie biosféry
nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku, o čom nás presvedčujú mnohé dokumentárne fotografie, videozáznamy,
ale aj vlastné skúsenosti. Pília sa stromy v mestách, v lesoch a horách, ťaží
sa drevo, v súvislosti s poľnohospodárstvom sa využívajú škodlivé látky,
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samotný štát, miestna samospráva negatívne
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za
devastáciou skrývajú osobnosti spoločenského života, ktoré, paradoxne,
filozofujú o životnom prostredí.

Už vo fáze plánovania výstavby sa
s požehnaním úradov vyrúbu stromu.
Pod zámienkou chorobnosti a často
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu
najvyššieho stupňa týchto dní bolo
znivočenie zdravých borovíc v okolí
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad.
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu,
vyžiada si to toľko papierov, že sa stráca ekologický cieľ. Na druhej strane je
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho
nespadol (pozor, aj bilboardy sú potenciálne nebezpečné)... Odstrániť strom,
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo
nemám kde parkovať... Bývať čo najbližšie k lesu... Vystrieľať divú zver,
ktorá sa utieka k ľudským obydliam...
Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to nezvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slovenska. Často ani nie obyčajný občan.
Všetko ničenie prírody je v súlade so
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná
envirovýchova.
Všetko spomenuté je v protiklade so snahami škôl vychovať žiaka so
vzťahom k Zemi. Takýchto protikladov je veľmi veľa aj v iných oblastiach.
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým
budú slová v rozpore so skutkami, k
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to
však svet pochopí, môže byť neskoro - a
to nie je klišé.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk

INZERCIA

Inzercia

0905 422 015
www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

0905 422 015

a:
ponúk

´
KAMENARSTVO
PIETA

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Firma poskytuje jarné zľavy -30%

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Rozvoz ZADARMO!

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

Nové Zámky

3,70 € / ks
Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0907 755 387

7
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Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0031
76-0031

Komárňanská cesta 98
0915 210 030
Nové Zámky

45-0017

PROFI AUTO NZ s.r.o.

Kúp si svoju Ladu na splátky

36-0004

Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance

LV19-13 strana-
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nadšene

2. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk

zliatok,
usadenina v peci
(hut.)

3. as
tajni ky

obdobie
mohamedánskeho
pôstu

ústie
sopky

rozhlasová
Pomôcky:
LAI, etol, vápencové spolo .
Egypta
pohorie
argot,
úder
MER

Emanuel
(dom.)

ale, avšak

pohonná
zmes pre
výbušné
motory

Norbert
(dom.)

lákala,
pri ahovala

lieky vyvolávajúce
vracanie

šeros
(bás.)

vzorec
nitridu
uránu

strašilo

stal sa
žltým

Pomôcky:
piktor,
salamander, NAN

Krížovky s úsmevom

husto sa
pokryje
omrá il

bite sa
(expr.)
oblúkovitá kos

skratka
lesnej
správy

máli ko
štádium
vývinu

maliar
(kniž.)
spôsobilo
tiknutie

odhad
výsledku

talianska
let. spol.
prostriedkom

pooblepovalo

otec
(hovor.)
tla . ag.
Nigérie

základná
íslovka
vypchávka
podušiek

spriada

nukleové
kyseliny
tanková
divízia

zna ka
hor íka
komická

ozna enie
lietadiel
Etiópie

stratí
sneh

1. as
tajni ky

turistický
autobus

typ
sociálnej
re i

Manžel prekvapí svoju ženu v posteli
s iným mužom. Manžel zdesene zreve:
- o to tu robíte?
Žena sa s myknutím pleca obráti
na milenca:
- Vidíš, hovorila ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

knôt,
po esky
zráža

kmitanie
skratka
súhvezdia
Lýra

starorímsky odev

10
krížovka / firmám

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM

Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015

11
zamestnanie, domácnosť
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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
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Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

viac ako

300

429,4

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

pece TUMA 362
362,-€

Nedostáva
te
pravidelne

www.krby-tuma.sk
k

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
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tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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40-0050

Ruské skleníky - ZGT

grily,

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

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!

Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015

www.aiw.sk

Cena platí do konca apríla alebo do vypredania zásob.

Facebook: aiwsk

32-0031

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

KLIMATIZÁCIA
Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

info@konstrukter.sk
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www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
59-0113

21 ročná tradícia

