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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

A čo tak iba byť ...
Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EXEKÚCIE

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

59-0119

LIKVIDÁCIA

email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

ČÍNSKY OBCHOD
textil • obuv • domáce potreby

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

VIZITKY

0905 422 015

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416
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59-0090

59-0129

AZBESTOVÝCH STRIECH

59-0127

VÝPREDAJ od 13. 04. 2019 do 31. 05. 2019

- 20% zľava na nezľavnený tovar

PREDAJ
A SERVIS
tel.č: 0919 201 688

T E R R A VA R I A G Z AT H O N D A

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových
kosačiek
• Náhradné diely Babetta
ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

59-0133

0904 441 704

Krytá tržnica v Leviciach

www.likvidazbestu.sk

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

0903 376 067

59-0006

59-0016

59-0001
59-0004

az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša
+ 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

STAVEBNÉ PRÁCE
REKONŠTRUKCIE DOMOV A BYTOV

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

31.000
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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0005

0949 462 609

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

používame
kovania AUBI

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

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

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

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

OBKLADY • DLAŽBY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DODANIE MATERIÁLU

59-0020

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

59-0131

Západné Slovensko

59-0034
59-0089

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

59-0096

BYTOVÉ JADRÁ • OMIETKY • STIERKY
SADROKARTÓN • MUROVANÉ PLOTY

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

Východné Slovensko

59-0118

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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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

Šeková knižka plná zliav pre vozidlá staršie ako 4 roky
Zastavte sa u nás po šekovú knižku plnú zliav na ŠKODA Originálne dielce a využívajte profesionálnu starostlivosť
a služby nášho autorizovaného servisu. Vďaka ŠKODA Originálnym dielcom a nášmu pravidelne preškoľovanému
personálu získavate garanciu životnosti, funkčnosti a bezpečnosti svojho vozidla.

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

LV19-15 strana-

59-0132

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, servis@cyda.sk, www.cyda.sk
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02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
» Predám Golf 4 1.9tdi,5-dv,
šedá.Tel: 0940224376
» CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406

PALIVOVÉ DREVO

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

čisté bez hniloby

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

»

Hovorí sa, že obdobie
transformácie socializmu
na kapitalizmus je dobou
rozkvetu.
U vyšších vrstiev rozkvitá
rozkrádanie a korupcia a u
nižších bieda.

SADROKARTÓN

STIERKY

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ:
dohodou

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA ROK 2019

STAČÍ PREZVONIŤ:

Vtipy
týždňa

59-0010

01 AUTO-MOTO / predaj

STAVEBNÉ PRÁCE

0905 783 384

03 BYTY / predaj

59-0123

Občianska
riadková
inzercia

INZERCIA

0905 422 015

»

Na plot pred úradom
vlády vyliezol chlap a policajt na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný
občan
demokratického
štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že
ráčite byť cudzinec.

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

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám obývačkovú stenu 3,5x2x0,6 cena 150€ moderný typ 0918479592

 
   

» Modlitba chlapca:
- Bože, vzal si mi môjho
obľúbeného speváka Michaela Jacksona, moju obľúbenú speváčku Whitney
Houston. Hovoril som Ti,
kto je môj obľúbený politik?

  

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» - Fero, koho budeš voliť?

- Komunistov!
- To viem, ale z ktorej strany?

11 HOBBY A ŠPORT
» 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
» Odkúpim mince bankovky kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné
0903868361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
» Predám včelie rodiny 8 ks
s úľom cechoslovak s kov.
stojanom, rámiky, medomed, krmítka, medzistienky, pl. nádoby na med cena
dohodou tel 0902735028

» Vážený pán inžinier,
vraciame Vám na prepracovanie Vaše daňové priznanie.
V riadku „Nezaopatrené
osoby“ nemôžete uvádzať
- vláda, parlament, štátni
a mestskí úradníci.
» Na živote na Slovensku
milujem hlavne jeho rozmanitosť. Každý deň ma
naštve niečo iné...
» Premiér na mítingu vraví


 
 


občanom:
- My chceme len vaše dobro!
Občania:
- Ale my si ho nedáme!

»

Ako sa začína privatizačná rozprávka?
Kde bolo, tam nebude...

» Príde dôchodca za premiérom a pýta sa:
- Synu, to už máme ten
kapitalizmus, alebo bude
ešte horšie?

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

» - Karol, vraj si prestal
piť!
- Je to pravda.
- A čo ťa k tomu doviedlo?
- To, čo sa deje okolo nás,
vôbec nemám chuť vidieť
dvakrát.

 "!   
   

» Prečo sme najnezávislejšou krajinou v Európe?
Lebo od nás už nič nezávisí.

59-0120

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd 1
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BýVANIE
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0125

KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,

ŠPINAVÚ PRÁCU

MÄSIAREN

ZA MESTSKÝM
TRHOVISKOM
TRADIČNÉ DOMÁCE
VÝROBKY
Z VLASTNEJ VÝROBY

sa na Vašu
e
šímštevu
e
T áv
n

59-0086

UROBÍME ZA VÁS !!!

telefón: 0 90 8 6 6 6 8 53 

NOVÁ

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

TEREX

KAMENÁRSTVO

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety
• schody – prírodné, umelé

SADROKARTÓN

STIERKY

Norbert Nochta

0905 832 158

59-0077

59-0059

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

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

22

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

rokov na trhu
1997-2019

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

59-0019

-65 %

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

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

11- ročná prax

LV19-15 strana-
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59-0008

preto volajte 0903 727 829
59-0014

3

59-0074

www.dizast.sk
0905 312 174

59-0116

59-0130

33€/hod. bez DPH

6
šKOLA / SLUŽBY

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

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

AUTOBATÉRIÍ

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

45-0051

Chcete si
podať
inzerát?

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

Jozef Kóša 0917 918 600

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Levice

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Dispečing SK - 0950 333 222

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV

0907 652 710
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LETÁKY

0905 422 015

45-0006

16 ZOZNAMKA
» Nezadaný slušný muž
hľadá slušnú intel. ženu
do 60r. na spolužitie.
0940877585
» 54r.hľadá priateľku
0917049831
» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

 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

45-0027

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

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy
sú častým a originálnym spôsobom prezentácie štátu, ba dokážu národ, alebo
aj zahraničných adresátov priviesť k vnímaniu pôvodných štátnych symbolov.
Možno by si takíto experti na štátnosť
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej
text je určený legislatívou.
Treba si uvedomiť rozdiel medzi
parafrázou symbolu a jeho zosmiešnením (zneužitím). Hokejovému zväzu
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj
podoba loga a snaha športom dôstojne
reprezentovať Slovensko. Minulé roky
to bol text hymny na dresoch, dnes to je
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický
zásah.
Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí
úplne inak: úctou k jazyku, racionálnymi zákonmi, kvalitnými podmienkami na vzdelávanie, čestným konaním osobností, riešením skutočných a
vážnych problémov občanov. Domnievam sa, že slovenský hokej rozhodne
prispieva k súdržnosti národa, mladej
generácie viac ako prikazovanie podoby štátnych symbolov, ku ktorým sa má
manifestovať úcta činmi, nie parodickými konaniami niektorých ústavných
činiteľov.

59-0032

15 HĽADÁM PRÁCU

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa
to škôl tak, že museli v učebniach zverejniť text hymny, preambulu Ústavy
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR
na začiatku školského roka. Samozrejme, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zámeru zákonodarcu nemám. Ako šetrný
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti
a zarámoval som ich do nepoškodených
drevených rámov po starých diplomoch.
Zhanobil som tak štátne symboly?
Nedávno skupina Metalinda nahrala podľa mňa výnimočnú rockovú verziu hymny SR s celým textom, ktorú som
dokonca pustil žiakom v rámci literatúry. Zhanobila Metalinda štátny symbol?
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja?
Alebo sa takto hymna spopularizovala?
Raz som videl, ako deti na výtvarnej
výchove pracovali so štátnymi symbolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v
slovenskom znaku nakreslil domčeky a
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kvetinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne
symboly?
A napokon sa podarilo v súvislosti
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo,
ktoré má poukázať na to, že národ žije
hokejom. Jeho dizajn napĺňa požiadavky moderných log a citlivo parafrázuje,
a tým prezentuje východiskový znak SR.
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

59-0088

» Prosím nenájde sa slušný
podnikateľ ktorý by nám
pomohol veľmi ťažkej situácii vyplatiť všetky dlhy za
návratnej slušnej splátky
ktorej by sme vrátili po dohode na dlhšiu dobu splatnosti. Ďakujem volať po
17:00hod. 0908550954

Štátny symbol je viac ...

45-0039

Občianska
riadková
inzercia

7
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ICEBERG Levice, OD POKROK (1. poschodie), M. R. Štefánika 1

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.
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www.klimatizácielevice.sk

0910 567 898

59-0135

- 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

59-0105
59
59-0118

KAMENÁRSTVO
K&K
KLIMATIZÁCIE
novootvorená predajňa
FRANTIŠEK KRAKO PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

8
POLITICKá INZERCIA / SLUŽBY

Slovensko pre slabších
17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» 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

Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

Ami - go home?
V poslednej dobe sa stretávam s názorom, že správny Slovák by mal mať
rád Slovákov, Slovanov a Rusov. Rozhodne nie „zlých Američanov“, ktorí
všade robia iba problémy. Lepšie by
bolo hovoriť o americkej a ruskej politike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my –
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa
viac zla ako Američania. Po roku 1945
u nás zaviedli komunizmus, povraždili tisíce ľudí, prepadli nás v roku 1968
a desaťročia rozkrádali našu krajinu.
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname,
Československu, Angole, Somálsku,
Afganistane, Južnom Osetsku, Podnestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii.
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabíjali viac Slovanov ako Američania – 22
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a
ďalších.
Krajiny, kde vstúpili Američania
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zničené a v chudobe. Z Ameriky sa môžeme učiť podnikanie, spoluprácu, nové
technológie a inovácie. Keď sme boli
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameriky, nahrávky amerických hudobných
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

S

terasy

O
AKCIA ZĽAVA DO 35%

U

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777
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Možnosť výhry 300 €

» Ján Košturiak

6

U2
D

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy.
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pýtal na to, kto má lepšie autá a počítače.
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma,
prečo je to tak, keď my máme vedecko
– technickú revolúciu a oni nie. Odpovedal som, že oni sú už na vrchole a my
nevyužívame svoje možnosti naplno.
Učiteľ pokrútil hlavou a povedal: „My
sme to všetko pohnojili mladý muž.“.
Čoskoro prišiel rok 1989 a Rusi sa od
nás sťahovali domov aj so svojimi tankami. Zostali po nich zničené kasárne
a odpadky. A súdruhovia vyškolení
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.
Môj prastarý otec Adam Košturiak
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ
peniaze a schopnosť podnikať. Druhý
prastarý otec František Blaha išiel
na konci vojny vo Varíne vítať Rusov
a prišiel o hodinky.
Nemám rád politiku
Ameriky ani Ruska.
Iba si myslím, že
Rusi nám a Slovanom v histórii škodili
viac ako Američania. Tak opatrne, fanatickí rusofili.
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Inzerát, ktorý predáva

0905 422 015
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kontakt: 0904 055 455

9
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0905 422 015

28.4. - 2.5. 2019 TOTÁLNY VÝPREDAJ!
ZĽAVA, VOĽNÝCH 8 MIEST

OTVÁRANIE MORA LIGNANO
4.5. - 8.5. 2019, LEN 2 DNI Z PRÁCE
CENA ZA BABKU! NEVÁHAJTE!!!

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019

59-0011

INZERCIA

RÍM

POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA

NOVINKA! MEDJUGORJE

24. - 30.8. 2019

NOVOOTVORENÁ ZÁLOŽŇA - BAZÁR

BEZKONKURENČNÁ CENA! ***PENZIÓN, POLPENZIA

LETO LIGNANO SABBIADORO
V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

CHLADIACE

PRÍVESY

PRÍJEM DO PREDAJA
facebook: zaloznabazarpereclevice
59-0012

59-0099

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

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

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

59-0061

59-0136
59-16

9

PREDAJ STAVEBNÝCH

NÁBYTOK LEVICE
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

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

VYRÁBAME NÁBYTOK
NA MIERU

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

0918 848 645, 0908 791 413

LV19-15 strana-
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59-0114

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE
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ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

Veľká noc a stravovanie
Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom kameni v žlčníku alebo žlčových cestách,
alebo sa počas sviatkov
ohlási prvý raz. Ľudia,
ktorí to preženú s alkoholom, zas majú tráviace
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

www.regionpress.sk

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

OZVITE SA NÁM
Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015
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Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

721190128

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

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

Nové Zámky

Firma poskytuje jarné zľavy -30%

LV19-15 strana-

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

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

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

32-0025-3

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

76-0031
76-0031

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

11

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

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

CIA
R
E
Z
N
I 422 015
0905

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈTOBFNBJM
LWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

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

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

zna ka
hliníka

E V
Tvrdošína
Richard
(dom.)
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www.scalpermedia.sk

babylonská bohya zeme

posilnilo
sa

mestská
štvr
obývaná
Židmi

druh
palmy

Pomôcky:
starobaAgum, arebylonský
ka, akarid,
vladár
Mašek

uzurpátor

urobená
z láže

otec
(hovor.)

Katarína
(dom.)

tu ný

Pomôcky:
ail, imid, spriadalo,
snovalo
juniorát,
Asa, adria

väzenie
(slang.)

spôsob
dedenia
kultúrna
rastlina

2. as
tajni ky
3. as
tajni ky

skladba
pre sólový spev

meno

rozprávkový hrdina
týkajúca
sa opuky

eský
skladate
E V
Nitry

vitím
zhotovil
textilné
družstvo

vlnená
tkanina

sekundárny amid
vojenskí
jazdci

kilogram
(hovor.)
rímske
íslo 1002

zotrvaj
v spánku
Ivana
(dom.)

judejský
krá
bola
za úbená

ústredná
rada
smidka

posielal
(bás.)

útes
(bás.)

1. as
tajni ky

ponavliekal
(zried.)

Materiál - prvotriedna kvalita

www.facebook.com/krizovkysusmevom

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

klieš ovec

Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO
13¶+.&%0537"-²)013"$07/²)010.&36

59-0122

Právna úprava susedských vzťahov

výstredný,
Chlap chce vstúpi do kláštora
nerozuma jedinou podmienkou je, aby dodržal
ný
prísahu ml anlivosti s tým, že môže
(expr.)
prehovori len raz za sedem rokov, aj to
iba dve slová. Prejde prvých sedem
paša,
rokov, privedú ho pred starších a pýtajú pasienok
sa ho, o im chce poveda . On na to:
- Studená podlaha!
odraz
Prejde alších sedem rokov, zase
svetla
predstúpi pred starších a hovorí:
- Zlé jedlo!
zaschnutá
Prejde alších sedem rokov, zase
vrstva
predstúpi pred starších a hovorí:
krvi
- Ja kon ím!
na rane
Na to mu jeden zo starších povie:
kaukazská
- Niet divu,... odkedy ste sem...
osada
ženské
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom
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ZAMESTNANIE

KAMIÓNU
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TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV

POMOC

PRI ODDĹŽENÍ
A OSOBNÝCH
BANKROTOCH
0918 495 668

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

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

PLAT:
1 800 EUR/mes.
brutto

59-0082

.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈT
OBFNBJMLWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

59-0109

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

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

0919 298 168

59-0093

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

Telefón: 0915 394 334

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

NAJLEPŠIA
PÔŽIČKA

ÚVERY

59-0122

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

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

WWW.REGIONPRESS.SK

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou

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

obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

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

Í(5679
35/(ĵ,7267,
35,+/66$+1(Ï


  





Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
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59-0121

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.

59-0039
59-0293

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

59-0087

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

0948 496 543
0903 795 262

HĽADÁME VODIČOV

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO

Ponuka práce
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Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk

Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV
A NECHAJTE IM ODKAZ
NA FAN VLAJKE!
Navštívte hokejovú Roadshow Raiffeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019

dňa 16. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., Ľ. Štúra 15, v Leviciach.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.
Tešíme sa na vás.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B Y Ť

U

N Á S
32-0051

R A D O S Ť

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd 21

8.4.19 14:38
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

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

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

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!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

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

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

