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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

Pozor na prílišné sebavedomie

59-0001
59-0004

0919 298 168

59-0090

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0910 633 336 - CENY DOHODOU

PREDAJ STAVEBNÝCH

0911 28 88 68

59-0119

0904 441 704

76-0046

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €
za každý začatý týždeň +0,30 €
husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

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

HĽADÁME VODIČOV

KAMIÓNU

• TÝŽDŇOVÉ TURNUSY • PREPRAVY MEDZI ČR A HU
• VÍKENDOVÉ PARKOVANIE PODĽA DOHODY

POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�

Telefón: 0915 394 334
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59-0121

PLAT:
1 800 EUR/mes.
brutto
59-0011

kontakt: 0904 055 455

59-0115

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

0948 496 543
0903 795 262

59-0087

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

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

NAJLEPŠIA
PÔŽIČKA

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

0903 376 067

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

IZOLÁCIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

používame
kovania AUBI

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

telefón: 0904 046 416

59-0006

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!

59-040

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

PLATÍM V HOTOVOSTI!

59-0093

Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

ÚVERY

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

59-0109

Najčítanejšie regionálne noviny
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Stredisko starostlivosti o tvár

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

STIERKY

Blažena Valkovičová 0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

TEREX

0905 422 015

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 

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

59-0059

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

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

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

59-0032

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

59-0014

11- ročná prax

Západné Slovensko

 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

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

AUTOBATÉRIÍ

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

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
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59-0086

Michal Macho

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

www.dizast.sk
0905 312 174

59-0118

INZERCIA

59-0116

59-0005

33€/hod. bez DPH

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

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

0905 832 158

STIERKY

2

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

+ 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

Norbert Nochta

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

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

SADROKARTÓN

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

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

INZERCIA

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

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

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

OBKLADY

59-0077

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0033

Redakcia:

STAVEBNÉ PRÁCE

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

59-0010

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

NAJLEPŠIA CENA
600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

rokov na trhu
1997-2019

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

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

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

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

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0079

59-0020

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks

CHLADIACE

PRÍVESY

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

preto volajte 0903 727 829

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

www.regionpress.sk

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

59-0008

www.izomer.sk

59-0034
59-0089

0907 355 835

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

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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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 2-garsónku
46m2 v LV 0905717457

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Predám záhradu so záhradným domčekom v LV 4a.
Treba vidieť. 0908781986
» Kúpim veľký 1-izbový byt
na prízemi. 0944773487

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
» SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ
BRIGÁDY. SPRAVÍM AJ INÉ
PRÁCE 0904372242

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám rotavator Vari
Tera motorový, postrekovač
Solo, mlynnček odstopkovač. 0915134458
» PREDÁM ELEKTRICKÚ
KOSAČKU ZNAČKY HECHT,
1500W, 6 ROČNÚ, V DOBROM
STAVE. CENA 25 € KALNA
NAD HRONOM.TEL . 0910 370
160 .
» Predám pánsky horský
bicykel a Libertu a dvojkolesovú káru veľkú a strednú. 0911276743

45-0051

» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL; 0919420515
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel /Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

rovnako konzumovať obozretne. Chilli
con carne podľa miestnej receptúry je ťažkou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá
niekedy dokonca môže imitovať až srdcový infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navodí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka
v transporte v tráviacom trakte znamená,
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa
mu do budúcna vyhýbať.
Najriskantnejšie potraviny, koreniny
a nápoje
Sú to vlastne všetky vysmážané, opekané a fritované jedlá. U rizikových ľudí
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie,
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky,
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník?
Nebezpečné športy v súvislosti so žlčníkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv.
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri
náhlom pohybe posunúť a upchať tak prirodzený odtok žlče a žlčníková kolika je
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť
minimálne jedna hodina.
Ako Vás bolí pod pravým
rebrovým oblúkom a vyžaruje pod pravú lopatku,
vyhľadajte lekára. Pravdepodobnosť podráždeného
žlčníka je veľká.

0907 652 710

Občianska
riadková
inzercia
15 HĽADÁM PRÁCU

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

» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

- 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

11 HOBBY A ŠPORT

16 ZOZNAMKA
» 54r.hľadá
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

priateľku

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» Odkúpim kroje aj časti
mince bankovky pohľadnice obrazy parožie a iné
0903868361

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.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete NAPRAVO.
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45-0027

02 AUTO-MOTO / iné

Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnejšie?
Žlčník je dôležitý orgán pri metabolizme tukov. Preto všetky tučné a mastné
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlčníku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovokovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ nevoľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, niekedy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.
Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmážaná zelenina, podávané často spolu s
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské príšery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu
Pred konzumáciou mastného sa odporúča tzv. stomachikum alebo digestívum
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svojich problémoch, obyčajne užijú tablety s
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citrónová šťava v sýtenej minerálnej vode alebo
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť
na dovolenke?
V prímorských krajinách je častou chybou, ktorú robia ľudia z neznalosti konzumácia morských príšer – darov mora
spolu s destilátom. Miestni vedia, že najlepšie je k nim víno, inak dochádza často k
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba

45-0006

01 AUTO-MOTO / predaj

Žlčník a strava

59-0105
59
59-0118

Občianska
riadková
inzercia

59-0016
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

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

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

59-0039
59-0293

- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
tvár, krk, dekolt
prístrojom VITAL INJECTOR 2

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

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI

59-0120

59-0104

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

 "!   
   

VIZITKY

06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd 1

0905 422 015

PALIVOVÉ DREVO
čisté bez hniloby

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

TVRDÉ LISTNATÉ NAJMÄ BUK, HRAB
dĺžky 25 - 30 - 33 - 35 - 40 ... cm, na požiadanie
aj na hrubé kusy do kotlov
a kozubov na celonočné horenie

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

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ:
dohodou

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA ROK 2019
59-0088

Jozef Kóša 0917 918 600

26/03/2019 11:06

STAČÍ PREZVONIŤ:
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0905 783 384

59-0123

www.sunestetika.sk t 0919 440 555


 
 

59-0101

tWâQMOFWSÈTPLLZTFMJOPVIZBMVSPOPWPV
tLPSFLDJBWSÈTPLCPUVMPUPYÓOPN
tPETUSÈOFOJFQPUFOJB
tSFWPMVǏOâMJGUJOHQPNPDPV.&;0/*5¶
Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska
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Čo má vedieť pacient o e-zdraví?

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

Možno povedať, že niet lekárne, zatiaľ však nie sú zdravotnícke zariav ktorej by si pacient nemohol vybrať denia vybavené ich čítačkami, a preto
svoje lieky bez papierového lekárskeho je v zákone prechodné ustanovenie,
predpisu. Čo by však mal vedieť každý ktoré umožňuje pacientovi vybrať si
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso- svoje lieky predpísané elektronickým
lekárskym predpisom pomocou rodnébom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta- ho čísla.
vený elektronický lekársky predpis
4. Recept po uplynutí platnosti
Ak pacient bude počuť vetu od ses- „zmizne“
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje
Platnosť lekárskeho predpisu je už
iba papierové recepty“, tak jednoznač- roky nezmenená – týždeň platí väčšina
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri receptov, tri dni recepty na antibiotiká,
predpisovaní lieku je lekár povinný päť dní na omamné a psychotropné
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to lieky a jeden deň recept z pohotovosti.
je správny názov pre ľudovo povedané Po prekročení tejto lehoty nie je recept
elektronický recept. Štátne orgány však lekárnikovi dostupný.
nateraz takéto postupy tolerujú.
5. Lekár môže predpísať lieky až na
2. Pacient má právo vybrať si lieky dvanásť mesiacov
v ktorejkoľvek lekárni
Snáď najzásadnejšou novinkou, ktoNapriek tomu, že mnohí pacienti rou e-zdravie uľahčí pacientom život je
v ambulancii občas počujú vetu „choď- možnosť vystavenia tzv. opakovacieho
te dole do lekárne, poslal som vám tam lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie- chronickí pacienti, ktorí majú dobre
čo také ako odoslanie elektronického a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po
receptu do konkrétnej lekárne, lekár zvážení lekára nepotrebujú časté konodosiela všetky záznamy na centrálne troly. A tak pacienti budú môcť navštíúložisko. To, kde si pacient vyberie svo- viť svojho lekára raz za pol roka či rok
a v intervale, ktorý im lekár stanoví si
je lieky je len a len jeho rozhodnutie.
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod- jednoducho iba vyberú lieky v ktorejkoľvek lekárni.
ného čísla
E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo
Do roku 2021 budeme mať všetci (vrátane detí) občianske preukazy s elek- život – lekárom, lekárnikom, ale predotronickým čipom. Umožnia prístup všetkým pacientom. Nebojme sa ho vyk mnohým službám – vrátane prístu- užívať čo najviac a spoločne pracujme
pu k službám elektronického zdravot- na jeho zlepšovaní.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
níctva. Umožňujú ich aj v súčasnosti,

Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

Vtipy
týždňa

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

» - Náš poslanec je obetavý muž.
- To máte šťastie...
- Ani nie! Všetkých nás obetoval pre svoju kariéru!

» - Minule sa jeden poslanec pochválil, že sa živí
prácou svojich rúk...
- Vážne? A čo robí?
- Tlieska v parlamente
svojim nadriadeným...
» Aký je rozdiel medzi
politikom a horolezcom?
- Žiadny. Obaja sa šplhajú
hore a boja sa pádu.
» Čím sa líši programátor
od politika?
- Programátorovi zaplatia
len za tie programy, ktoré
prinesú nejaký efekt.
» Päť životných múdrostí:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš
a odpisuješ, tak sa nečuduj!
76-0087

» redakcia
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SLUŽBY

www.regionpress.sk

NOVOOTVORENÁ ZÁLOŽŇA - BAZÁR

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

DÁM DO PRENÁJMU

KANCELÁRSKY
PRIESTOR

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)

45 m priestor je

STRECHY

facebook: zaloznabazarpereclevice

0903 912 376

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

59-0057

vhodný na služby

predávame
montujeme

Zlavo y

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

až d

- 50%

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

59-0028

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

45-0005

www.stresnekrytiny.sk

www.nehnutelnostilevice.sk

45-0067

577 222
tel.: 0905
0905 598 924

59-0061

PRÍJEM DO PREDAJA

LV19-14 strana-
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Mladý extrémista

Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Vyspelý štát pomáha slabším

Nedávno médiami prebehlo pohoršenie nad tým, že tínedžer pred
voľbami prezidenta napísal na sociálne siete nenávistný odkaz voličom
protikandidátov v zmysle, že by ich
postrieľal. Niet pochybností, že škola, z
ktorej pochádza, ho potrestá a navrhne
preventívne spôsoby riešenia, ktoré by
mali jeho rodičia prijať, aby sa nestalo
zo slov násilie. Chlapec sa ospravedlnil
a zrejme oľutoval svoj čin. Môže to však
na ňom nechať ďalekosiahle následky.
Otvárajú sa tu tri ďalšie problémy:
Prvým je, že výrok bol zámienkou
na dehonestovanie prezidentského
kandidáta, poukazujúc na to, aká agresívna je skupina jeho voličov. Takéto
zneužitie nepremysleného statusu neplnoletého a paušalizáciu musím odmietnuť. Keby sa to nestalo v čase kampane, možno by jeho výrok zostal bez
povšimnutia. Mediálne pranierovanie
spraví viac škody ako diskrétny zásah
psychológa v rámci školskej prevencie.
Stačí si aspoň na chvíľu predstaviť to,
že by sa vaše deti za ich výroky dostali
do víru médií. A že takéto výroky majú,
o tom niet pochýb. Takýto tlak sotva
zvláda dospelák.
Druhým problémom je, že žiaci ani
v 21. storočí nevedia narábať s internetom a využívať ho vo svoj prospech. Nedokážu sa pozrieť na rôzne komunikačné situácie a ich dôsledky. Sú majstri v
aplikáciách, hraní hier či robení videí,
no uniká im to, že text na internete je

INZERCIA

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

Nové Zámky

Firma poskytuje jarné zľavy -30%
Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0031
76-0031

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.
20

zimné záhrady
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terasy
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Možnosť výhry 300 €

U

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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www.balkona.eu
0948 787 777
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AKCIA ZĽAVA DO 35%

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

S

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

navždy verejný. Stále im chýba kritické myslenie, mediálna gramotnosť,
netiketa (etiketa na internete) a zásady
komunikácie. Napriek tomu, že sa investuje do multimediálneho vybavenia
škôl. Avšak tieto nedostatky vyplývajú
predovšetkým zo zlého učebného plánu a preplnených osnov, ktoré neodrážajú život.
Tretím aspektom je otázka, prečo toľká nenávisť v chlapcovi, ktorý
vyjadril postoj k voličom, čo nechcú
„zmenu“. Áno, kontroverzne, ale deti
a mladí ľudia ešte nedokážu korigovať
svoj revolučný postoj, mávajú nimi
city. Aj oni vnímajú zúfalú situáciu v
najvrchnejšej politike, ktorá sa spája so
zločinom, podvádzaním, vulgaritou,
xenofóbiou, neslušnosťou, korupciou
a pod. Aj mladí cítia tú bezmocnosť,
tú nespravodlivosť, tú beztrestnosť konania mocných. Nevedia to spracovať.
Tak napodobňujú správanie dospelých
alebo sa zveria sociálnej sieti v návale
emócií.
Všetko konanie má svoje príčiny
a dôsledky. Je ľahké hodiť do ringu tínedžera, ktorého rozum dozrieva. Je
ľahké rozdeliť ľudí na slušných a neslušných. Je ľahké rečniť o polarizácii
spoločnosti. Avšak je veľmi ťažké, aj v
rámci školy, zdôvodniť závažné činy
politických osobností a pokračovať ďalej vo vyučovaní Pytagorovej vety...
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SLUŽBY, RELAX, ZDRAVIE
AFORIZMY
» A. SLÁDKOVIČ

25 rokov

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

» H. CH. ANDERSEN
Všetky knihy zožltnú, ale
kniha prírody má každý rok
nové, nádherne vydanie.

Corgoň

NITRAZDROJ, a.s. v roku 2019
oslavuje 25. výročie založenia.

» WILIAM WORCLOCK
Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje.

10%

Predajne:

» CICERO
Ak pochopíš krásu prírody,
nemôžeš zablúdiť.

500 ml + 50 ml naviac

ul. Jurská 1, Levice

0,39 €

- nákup za diskontné ceny
pre všetkých

» ANDREJEV
Príroda bohužiaľ nevie, že
človek je jej priateľom.

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače

» CLARASO
Príroda je úžasná vec. Škoda, že je tak ďaleko.

JC 0,71 € / l

reg.č. 6611

» redakcia

Blžšie info v predajni a na

WWW.REGIONPRESS.SK

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá

68-06

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

10-0044

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

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

45-0039

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV

a:
ponúk

• 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

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
45-0161

www.nitrazdroj.sk

Cena platí 1. 4. – 30. 4. 2019
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OZVITE SA NÁM

Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015

www.scalpermedia.sk

zhruba,
zvä ša

Karol
(dom.)
starí
Gréci
éci

celý,
všetok,
po anglicky

predložka
s 2. pád.
zabezpeoval

trochu
šerá
(zried.)
rozotrel

prestane
arba
patriaci
nám

vnímavo

starorímska
bohy a
daž ov

2. as
tajni ky

vrhol,
vohnal
odieraš

systém
sebaobrany

1. as
tajni ky

ošuchne
sa

Istrijský
polostrov

bivalent
(biol.)

Pomôcky:
Diona, dizóm, UA,
all, yven

skratka
skratky

MPZ
Ukrajiny

utieram

vojak
pechoty

poplach
(hovor.)

samice
jele ov

drobná
chyba,
nedopatrenie

Volá ba a na valacha, ktorý je
na druhom kopci:
- Ty,...Jano,...vieš, o je nového?
- Nie,... o sa stalo?...
- Vláda padla!
- ože?
- Vláda padla!
- o si hovoril?
- Vláda padla,... o si hluchý?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky)

lakomo
nervový
ový
povrazec
po
ec
v chrbtici

obleje
vriacou
vodou
muž.meno

vzorec
oxidu
zlatnatého

Štefan
(dom.)
otec
(hovor.)

Oskár
(dom.)
Markus
Marku
(dom.)
(dom

morské
živo íchy

ústredná
rada
zna ka
astátu

zn. pre
abvolt
okúsi,
zažije

hravo

3. as
tajni ky

zvyšok
nie oho
vyhoreného

týkajúca
sa oleínu

www.facebook.com/krizovkysusmevom

úžitok,
prospech
asistent
(slang.)

sladkovodná ryba

proti reume

mazadlo

Ivan
(dom.)

10
KRížOVKA, FIRMáM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.
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zamestnanie
Nedostáva
te
pravidelne
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NAŠE
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OPERÁTOR VÝROBY OSÍV

do schránk
y
a chceli
by ste?

TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV
7BÝBOÈQMŵQSÈDF0CTMVIBBÞESäCB[BSJBEFOJB
OBÞQSBWVPTÓW
Požadujeme: t0ECPSOÞTQÙTPCJMPTPCJMPTƃQPEűB
fBMFCPfWZIM;[
t.BOVÈMOV[SVŘOPTƃ
t7PEJŘTLâQSFVLB[#QPENJFOLPV
QSJKBUJB$ &WâIPEPV
PPOÞLBNF t1SÈDVOBUSWBMâQSBDPWOâQPNFS
tOÈTUVQOâQMBU &63CSVUUP QSÏNJPWÏPIPEOPUFOJF

7BÝBOÈQMŵQSÈDF0CTMVIB ÞESäCBBQSFQSBWB
[BSJBEFOJBOBÞQSBWVPTÓW
Požadujeme: t.BOVÈMOV[SVŘOPTƃ
t7PEJŘTLâQSFVLB[# $ &
PPOÞLBNF t1SÈDVOBUSWBMâQSBDPWOâQPNFS
t/ÈTUVQOâQMBU &63CSVUUP QSÏNJPWÏPIPEOPUFOJF

Kontaktujte nás:

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

distribucia.lv@regionpress.sk

.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈTOBFNBJM
LWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

0905 422 015

59-0122

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

59-0122

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!

Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

Ponuka práce

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

Platové podmienky

Víkendy doma

na živnostenský li

8,30 eur/h st

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

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

45-0103

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + Bonusy)
45-0008

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

:

vodiča MKD

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388
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OČNÁ OPTIKA

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

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

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180

Navštívte OPTIKU OPTOSAN v nových priestoroch:

Levice, Na Bašte 5, č. t. 6315208

Zároveň na mieste každý utorok od 9:00 - 15:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

09

2
05 42

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015

LV19-14 strana-

85 0252
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INZ 015

59-0124

Vám odborne zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.
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