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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Asociálna sociálnosť

0907 355 835

59-0012

59-0001
59-0004

na prenájom
(svadby, oslavy)
OPRAVÍM alebo ZGENERÁLKUJEM

ZADARMO ODVEZIEM

0905 20 70 59

59-0020

KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0125

STARÉ ELEKTROSPOTREBIČE,
CHLADNIČKY, PRÁČKY...

0915 042 643

59-0133

59-0006

0903 376 067

malotraktor TERRA-VARI

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

ZATEPLENIE BUDOV

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

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

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

59-0101

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PRÍVESY

59-0154

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

59-040

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS

CHLADIACE

OV SZCH Levice Vás POZÝVA na

FIBRÓMY, ŽILKY,
HEMANGIÓMY,
PAVÚČIKOVÝ NÉVUS

59-0115

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

VYKLADANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY A OBKLADAČIEK
MUROVANÉ PLOTY
0910 908 246

59-0145

MURÁRSKE PRÁCE:

řª¨¬¢Ä¥ £ħªÄ¥©ª¨±¤¤
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17.05.2019 od 08.00 do 18.00 hod.
18.05.2019 od 08.00 do 18.00 hod.

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

¢ô¤ ¨±©¯¢«řĮ©¢¥¤¢«Į©

predaj vystavených zvierat
TOMBOLA

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI

600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

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 €

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

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

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne
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informácie: OV SZCH Levice, SNP 5
tPWT[DIMFWJDF!NBJMUDPNTL

IZOLÁCIE

0902 680 207 • 0903 519 876

NAJLEPŠIA CENA

59-0104

Tel. 0908 686 792, Najlepšie volať medzi 17.00 - 19.00

ktorá sa uskutoční
v Dome chovateľov Levice
- počas Dní mesta Levice

59-0156

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

59-0039

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,

PROPAGAČNO - PREDAJNÚ
VÝSTAVU ZVIERAT

0911 28 88 68

76-0046

používame
kovania AUBI

59-0079

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

2
SLUŽBY

LEVICKO
Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015
036 631 75 51
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

59-0005

 
   

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

SADROKARTÓN

  

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník

Norbert Nochta

0905 832 158

+ 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

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

STIERKY

 
 


59-0010

+ 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

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

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

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

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

 "!   
   

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
06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd 1
Trnavsko
Zlatomoravsko

59-0120

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

26/03/2019
11:06
Odkúpim STARÉ
FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

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

0948 496 543
0903 795 262

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

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

59-0090

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

59-0077

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

59-0109

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

59-0136
59-16

Redakcia:

Východné Slovensko

www.regionpress.sk
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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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SLUŽBY, domácnosť

NOVÁ ŠKODA

SCALA

VY RIADITE, ONA SA VÁM
PRISPÔSOBÍ

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA:
4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

DOSTAŇTE SA ĎALEJ. ŠKODA SCALA PRESNE PODĽA VÁS.
Buďte odvážni a vyberte si podľa svojho vkusu. Nová ŠKODA SCALA prichádza s možnosťami
individualizácie v exteriéri aj interiéri. Vyberte si napríklad jeden z 5 módov virtuálneho kokpitu.
Ale načo slová, radšej si ju príďte pozrieť k svojmu autorizovanému predajcovi ŠKODA ešte dnes.
skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
59-0152

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

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

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

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-18 strana-
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škola / SLUŽBY

» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Dlhodobo dám do prenájmu 1.izbový byt ul. Nejedlého, dobrá lokalita. info. na
t. č. 0915207336.
» Dlhodobo prenajmem
zariadeny 3izb byt blizko
centra 450 e vratane ener/
inter 090354415

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
» Predám pozemok v Malom Kiary vhodný aj na
stavbu RD, 091119 834
» Predám 650 m2 záhradu na Lipníku. Pozemok je
rovinatý, vstupná šírka na
pozemok je 17m, zadná šírka je až 21m. El, voda,plyn a
kanál sú pri pozemku. Cena
15 000. 0918495956
» Predám 12 a záhradu Malý
Kiar. Pozemok je rovinatý,
nachádza sa v tichej zóne
1 km od kúpaliska MargitaIlona. K pozemku vedú dve
cesty. V blízkosti je voda
el. a plyn. Rozmer je 44m
x 28m. Pozemok možné
rozdeliť na dva 6a poz. so
samostatným prístupom.
Cena 30 000. 0918495956

tomto procese nemusia prijať zámer
preoblečených spolužiakov, ba môže
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako
marketingový ťah, možnosť vlastnej
sebaprezentácie.
Je veľa iných ciest, ako popularizovať LGBT tému - pripnúť si symbolickú
stužku, organizovať odborné besedy,
zaradiť témy tolerancie do vyučovania.
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy
treba argumentovať, vysvetľovať, oponovať, nie zosmiešňovať (hoc neúmyselne) a nie realizovať síce dobre mienené, no kontroverzne vyznievajúce
aktivity, čím podráždime odporcov a
zákonodarcov.
Je nepopierateľné, že sa u nás hrubo porušujú práva sexuálnej menšiny,
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby nestačilo to, že denne narážajú na krivé
pohľady časti spoločnosti. Len preto,
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok
bude musieť skôr či neskôr Slovensko
reagovať, ako to postupne robia vyspelé štáty. Škola musí byť nástrojom
na poukázanie na diskrimináciu akejkoľvek menšiny (požadujú to aj rôzne
pedagogické dokumenty). Nájsť však
správny spôsob je v súčasnej silno
polarizovanej slovenskej realite veľmi
dôležité a zároveň náročné, no nie nemožné. A práve vhodne zvolený spôsob vedie k pomoci týmto menšinám.

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
email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

• 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

02 AUTO-MOTO / iné

Prezliekať sa v škole za opačné pohlavie, aby sme poukázali na problematiku sexuálne inak orientovanej
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný
spôsob prezentovania tejto témy. Isto,
na stužkových, akadémiách či v letných táboroch je to zaručený spôsob
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT
nejde o komično! Okrem toho, problém
tzv. transexuálov nie je taký vypuklý. Pri splnení istých kritérií sa im dá
medicínsky pomôcť. Obávam sa však,
že si tento „škandál“ odskáču homosexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie,
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte,
že majú inú orientáciu.
Zámer nemenovanej školy preobliecť sa v jeden deň za opačné pohlavie
považujem za kontraproduktívny a nedôstojný výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Kontraproduktívny preto, že aktivita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí
v intenciách hyperkonzervativizmu a
náboženského fanatizmu odsudzujú
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali
zámienku. Toho sa potom chytia politici, ktorí sa utvrdia v presvedčení ignorovať sexuálne menšiny. A nedôstojné
preto, lebo aktivita by sa zmenila na
šou plnú humoru. Stačí si predstaviť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne
smiech alebo výsmech. Až druhotne
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci
školy je viacero menej vyspelých žiakov, ktorí si ešte len tvoria názory a v

59-0034
59-0089

01 AUTO-MOTO / predaj

Prezlečme sa v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

59-0059

Občianska
riadková
inzercia

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

ŠPINAVÚ PRÁCU

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

UROBÍME ZA VÁS !!!

TEREX

33€/hod. bez DPH

07 REALITY / iné

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

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

0907 652 710

45-0027

59-0086

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 5 3 

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

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

Želiezovce 0911 711 032

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
LV19-18 strana-

4

VIZITKY

0905 422 015

45-0006

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

www.dizast.sk
0905 312 174

76-0016

09 DOMÁCNOSŤ

59-0116

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

5
SLUŽBY

OKNÁ - DVERE

- 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

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk
59-0032

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

-65 %

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

3

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

59-0019

0917 457 492

59-0105
59
59-0118

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

VLASTNÁ VÝROBA

Michal Macho

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

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

59-0014

59-0008

11- ročná prax

Predaj a montáž klimatizacií
OM

NOVÝ SHOWRO

Predajňa:

ná záruka
č
o
r
5
á
n
e
ĺž
d
e
Pr
Daikin
na klimatizácie ás!
un
v Leviciach iba

Kalnická cesta 13, Levice

0948 543 214

www.sirux.sk
59-0100

» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

OTVORENÝ
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14 RôZNE / iné

V súvislosti so vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) a jeho existencie za trvania
manželstva sa vynára otázka spôsobu uspokojovania dlhov oboch alebo
len jedného z manželov. O spoločné
záväzky oboch manželov pôjde vtedy,
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle
zákona platí, že manželia zodpovedajú
za spoločné záväzky spoločne a nerozdielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ
domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z majetku patriaceho do BSM.
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako
dlžník len jeden z manželov.
Môže sa stať, že jeden z manželov
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez
vedomia druhého manžela. V zmysle
zákona môže byť pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla
za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva,
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len
voči jednému z manželov, zo spoločného majetku oboch manželov, musí byť
splnená jediná podmienka. Touto podmienkou je, že daná pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Pritom nie je
podstatné, či o tomto záväzku manžela
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo

» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

15 HĽADÁM PRÁCU
» Domáce práce nakupovanie spoľahlivosť žena vek
51r. 2x v týždni podľa dohody 0908176562
Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
» 54r.hľadá
0917049831

priateľku

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

obmedziť dohodou manželov. Preventívnym riešením však môže byť zúženie alebo zrušenie BSM.
Zúžením alebo zrušením BSM dochádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu
majetku, z ktorého by mohli byť budúce pohľadávky veriteľa len jedného
z manželov uspokojené. Zúžením BSM
je určenie vecí, ktoré v prípade ich nadobudnutia nebudú spadať do BSM,
ale do výlučného vlastníctva jedného z manželov alebo do podielového
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si
takto manželia zúžia BSM musí mať
formu notárskej zápisnice. Manželia
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak,
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli
za trvania manželstva a zároveň pred
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to,
že takáto dohoda je voči tretím osobám
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je
známa. Na druhej strane zrušenie BSM
možno dosiahnuť výlučne rozhodnutím súdu, pričom zrušením zaniká
BSM dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t
od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

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

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

45-0010

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov

45-0051

Občianska
riadková
inzercia

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

LETÁKY

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0087

0905 422 015
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NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH
NOVOCHEMA

» Príde mladík do cukrár-

ne a pýta sa predavačky:
– Máte perníkové srdce s
nápisom „Si moja jediná“?
– Áno, máme.
– Tak päťkrát.

»

Počúvaj Karol, na čo
zomrela Steinova tretia
žena?
– Otrava hríbmi.
– A druhá?
– Tiež otrava hríbmi.
– A prvá tiež na otravu hubami?
– Nie, prerazená lebka.
– To je divné.
– Ani nie, nechcela jesť
hríby.

Nixbrod 28, Levice
tel./fax: 036 6312 141 • mobil: 0903 692 281
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

www.novochema.sk

JARNÁ AKCIA V NOVOCHEME
Termín trvania akcie: od 29.4. do 18.5.2019

SYNTADUR - odtieň biely
- Syntetická rýchloschnúca základná
farba na kov a drevo.

Balenie: 0,9 kg

» Manželka si dala na tvár
bahennú masku a dva dni
vyzerala oveľa lepšie. Potom bahno opadalo.

STARÁ CENA:

3,46 €

»

Pýta sa manžel manželky:
– Miláčik, prosím ťa, môžem
sa pozerať na televízor?
– Môžeš, ale nezapínaj ho!

» Chlapec vyznáva dievčaťu lásku:
– Milujem ťa tak, že by som
na svoj dom napísal tvoje
meno.
– Ak ma miluješ, tak napíš
tvoj dom na moje meno!
» Keď som si bral Eržiku,
tak mi farár povedal:
– Ander, tvoja Erži je tvoja
loď, čo ťa privedie do prístavu.
No len mi zabudol povedať,
že je to bojová loď.
» Kedy si muž spomenie
na večeru pri sviečkach?
Keď vypnú prúd.

NOVÁ CENA:

ADNA

MIMORI

ZĽAVA

- 100 %-ný ľanový olej.
Na konzerváciu
záhradného nábytku
a drevených sudov
na víno.

»

Žena sa pýta svojho
manžela či je pravda, že
holuby sú hlúpe. On odpovedá: Áno, holubička moja.

» Ona: Tak zajtra to platí?
On: Žartuješ? Veď mám
rande s tým najkrajším
dievčaťom na svete!
Ona: Jéé, díky… a kam pôjdeme?
On: Ty chceš ísť s nami?

Balenie 0,75 kg

od

4,58 €

4,19 €

FF HĹBKOVÁ
PENETRÁCIA

ODHRDZOVAČ
EXTRA
- Vysokoúčinný
odhrdzovací
prostriedok.

- Univerzálny
bezfarebný
penetračný
prostriedok.

Balenie 1 kg

Balenie 5 kg

Balenie 7 kg

MASKOVACIA PÁSKA

OPTIMAL ŠTANDART

Balenie 350 g

14,50 € 28,76 € 0,95 €

3,77 €

- Papierová maskovacia páska.

1,33 €

Balenie 0,75 kg

- Na riedenie
syntetických
náterových hmôt.

Balenie 3 kg

Balenie 50 m

- Syntetická
farba
na radiátory.
Odtiene:
biely a krémový

RIEDIDLO S 6001
a S 6006

- Asfaltohliníková
reflexná náterová
hmota. Na náter
striech, asfaltových
pásov, plechu,
muriva. Izoluje a
zabráni prehrievaniu
podkladu.

Balenie 0,89 kg

Rozmer:
50 mm x 50 m

SYNRAD

- Syntetická vrchná
aj základná farba
v jednom. Na kov,
drevo a betón.
Pre exteriér aj
interiér.
Celkom15 odtieňov.

2,10 € 8,40 €
RENOLAST

ĽANOVÝ OLEJ

» – Miláčik, povedz mi pár
hrejivých slov…
– Slnko, radiátor, solárne
panely…

1,95 €

SYNTA 2v1

- Biela interiérová
matná
maliarska
farba.
Vysoko
paropriepustná.

Balenie 15+3 kg

9,96 €

KANAGREEN 25cm
KOMPLET
- Valec, držiak,
mriežka, fólia

3 kgis
grát

Balenie

3,72 €

Balenie 0,5 kg

1,34 €

DREVONOL
- Tenkovrstvová
lazúra na drevo
s ľanovým
olejom.
Celkom
12 odtieňov.

Balenie 2,5 l

od 9,90 €

CIE
KOLORORVUAM
CENT sádnych
Miešanie fa tických
farieb, synteietok
farieb a om
podľa
vzorkovníka

a Vašich
predstáv.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Akciová ponuka platí v termíne od 29.4. do 18.5.2019 alebo do vypredania zásob.

Noviny pre spestrenie voľných chvíľ...

» redakcia
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59-0150

VTIPY
o láske

75-27

finančná ochrana

66-0086

0905 638 627

Nebojte sa ! volajte

0905 422 015

3. as
tajni ky

2. as
tajni ky

ligot

zametiem
(zried.)

duchovný asistent ACN

VIZITKY

www.facebook.com/krizovkysusmevom

» P. Martin Mária Barta

Máte DLHY ?

celosvetovej organizácie ACN. Už viac
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto
duchovno-charitatívnej činnosti a
prostredníctvom osvety, modlitby
a konkrétnych projektov podporuje v súčasnosti vyše 5300 projektov
ročne v takmer 150 krajinách sveta. Túto pomoc po páde komunizmu
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko,
pri obnove svojich cirkevných štruktúr
a rozvoji pastoračnej činnosti.
ACN sa zasadzuje obzvlášť za
kresťanov, kdekoľvek sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli
v materiálnej núdzi. Aktuálne uskutočňuje nadácia ACN prioritné projekty v ťažko skúšaných krajinách, ako
napr. na Blízkom Východe – v Iraku,
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej
republike, Venezuele, v ázijských krajinách ako Čína, Indonézia, Mjanmarsko, kde Cirkev trpí ako náboženská
menšina alebo je diskriminovaná.
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske,“ zhrnul misiu ACN jej
zakladateľ páter Werenfried.
Viac sa o nadácii
ACN, aktuálnych projektoch a možnostiach
ich podpory dozviete
na: www.acn-slovensko.
org

zbavte
ostrosti

držím re

ženské
meno

priestor
mimo
ihriska

8

ošetrovate

kto má
zaplati
cudziu
zmenku

zna ka
astátu

citoslovce
zvuku
pri fúkaní

izbová
rastlina
Pomôcky:
trasát,
fatsia,
Anat

metla na
vymetanie
pece
(zastar.)

plátala
(hovor.)

zahádzali
špinou
(expr.)

hoci,
po esky

deva
(kniž.)

mužské
meno

tenká
došti ka

zabávaj
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zahral
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lobom
vykrešú

zna ka
pre megaelektrónvolt

mužské
meno

veru
(expr.)
darovali

oslabujem
vedomie
strážne
zvieratá

odrazu
vynikajúci
re ník
(kniž.)

bolo uložené v jednej rovine
(stav.)

ženské
meno

skratka
televízie
metlou odpratávate

nervová
porucha
obyvate
Trácie

prehltnutie
zaru uj sa

skratka
pre a iné
E V
Pieš an

citoslovce
zasy ania
výrobok
z mlieka

skratka
skratka
súhvezdia vojenskéOrión
ho u iliš a

Dvaja Škóti sedia v reštaurácii. Pri
ved ajšom stole sedí pekná blondínka.
- Všimol si si ako tá krásavica pri
ved ajšom stole s tebou flirtuje? - pýta
sa jeden z nich.
- Samozrejme, že som si všimol, odpovedá druhý.
- Tak pre o nie o nepodnikneš?
- Podniknem,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Už od svojich počiatkov poskytovala
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita
je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti.
Spolu s ohlasovaním Božieho slova
a vysluhovaním sviatostí, je pomoc
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev
však takisto sama často naliehavo potrebuje pomoc, predovšetkým v krízových oblastiach, kde je prenasledovaná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými
katastrofami alebo hmotnou núdzou.
V 21. storočí nemôže stále asi 200
miliónov ľudí na svete slobodne
praktizovať svoju vieru. Základné
právo na náboženskú slobodu nie je
zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. V týchto krajinách praktizovanie
viery a vydávanie evanjeliového svedectva o ľudskej slobode a dôstojnosti
často hraničí s mučeníctvom.
Dobročinnosť, ktorá pramení z viery a pomáha rásť človeku na ceste k
Bohu, je najhlbším poslaním pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene
ACN siahajú do obdobia konca druhej
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo
vysídlených a národy tak veľmi potrebovali odpustenie a zmierenie. Vtedy
holandský kňaz, premonštrát P. Werenfried van Straaten cez konkrétnu
pomoc utečencom a duchovnú službu zmierenia poukázal na silu žitého
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Pomoc skúšaným vo viere

1. as
nedbanlivo
tajni ky

Krížovky s úsmevom
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PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

HNEDÉ A
ČIERNE UHLIE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,00 €

Prijímame objednávky na rok 2019

Odvoz ZADARMO pri
odbere uhlia nad 15 q do
30 km od skládky

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

www.regionpress.sk

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

45-0039

6 - týždnové

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

www.nehnutelnostilevice.sk
Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

59-0028

MORKY
NA CHOV

0918 876 863

59-0010

INFO:

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

59-0016

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

59-0087

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

PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

SKLADOVÉ PRIESTORY

NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

76-0023

0948 303 756
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9

10
politická inzercia / bývanie

Kotleba, fašisti a dobrý Róm
FALSTVA hľadať spásu vo fašistických
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú
politiku s ľuďmi a pre ľudí.
Na záver. Potom, ako Najvyšší súd
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa
rozhodol pre svoj osobný protest - oddnes budem robiť intenzívnu kampaň pre
dobrého Róma na našej kandidátke - Petra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na
protest voči slovenskému fašizmu volili
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštudoval a dnes je deťom v osadách pozitívnym vzorom.
Ukážme spoločne krúžkom pre Petra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke),
že sme hrdí na svojich
predkov, ktorí sa v
SNP odvážne postavili fašistickému
zlu. Ukážme krúžkom pre Peťa, že
netrpíme predsudkami a vieme oceniť
dobrých a pracovitých
Rómov. Spojme sa
za dobrú vec!

» 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

„Cigáni do plynu“. „Šesť miliónov
zabitých Židov v
koncent račných
táboroch je len rozprávka.“ „Cigáni sú
menejcenná rasa.“
To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v posledných rokoch vypustili zo svojich úst.
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozhodol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že preto, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľmi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na
súde za odmenu vybavil.
Nebol som zástanca ich zrušenia,
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo
voľbách, nie nejakými súdnymi skratkami. To však neznamená, že máme pred
očividným fašizmom rezignovať. To znamená, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus plíživo
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne
a začať konečne riešiť skutočné problémy,
ktoré ľudí na Slovensku trápia.
Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

Psychiatria mýtov zbavená
Návšteva psychiatra nemusí byť
nepríjemná a ponižujúca záležitosť.
Aj keď stále pretrváva v časti verejnosti názor, že ak niekto navštívi tohto
špecialistu, musí byť isto blázon. Našťastie, vďaka osvete v oveľa menšej
miere ako tomu bolo v minulosti.
Psychiatrická ambulancia pomáha pacientom s nesmiernym množstvom duševných ochorení. V prvom
rade dobrý psychiater pacienta počúva a pýta sa otázky, ktoré pacienta
aj jeho dovedú ku koreňu problému.
V prvom rade sa totiž musí dostať
k podstate pacientovej smutnej nálady, nepohody či rozrušenia. Tento proces nie je krátky a prebieha v komornej
atmosfére. Mýty o starých, apatických
a vyhorených psychiatroch sú vďaka
recenziám pacientov stále viac minulosťou.
Až po dôkladnom a podrobnom
rozhovore psychiater pristupuje k liečbe, ktorá sa neopiera iba o lieky. V prípade sezónnej depresie či reaktívnych
porúch, ktorých podstata sa dá efektívne odstrániť, ukazuje pacientovi
jednoduché kroky na zlepšenie vzťahov, zvýšenie zdravého sebavedomia,
či dosiahnutiu vnútorného pokoja
a pohody.

Nebojte sa! Ak ste sa dostali do
situácie, z ktorej aktuálne nevidíte
východisko a svet sa vám zdá čierny
a surový, verte, že vždy je cesta ako
prekonať prekážky a závažné životné
okolnosti. Dnešná doba je mimoriadne turbulentná a na piedestál sa tlačia
veci ako úspech, kariéra a mamon. Sociálne siete nám predstavujú povrchnosť a lesk ako štandard. Je to však
rovnaký mýtus ako strach z psychiatra. Zdravý ľudský organizmus s čistou
hlavou dokáže reagovať na tieto zmeny veľmi konštruktívne, ak ho spoločne pomôžeme uzdraviť.
Nehanbite sa! Ambulancia psychiatra je intímnym miestom, kde je
na prvom mieste vaše zdravie a príbeh. Odhoďte predsudky , pretože
ide o vás a vaše duševné, tiež fyzické
zdravie. Aj v prípade duševných ochorení je najdôležitejšia prevencia a osveta. A snaha
ako pacienta, tak aj psychiatra, dosiahnuť zdravú myseľ a východisko
z problémov, ktoré majú
vždy riešenie.

» Miško Scheibenreif

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

balkóny
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SLUŽBY

NOVÁ

ZA MESTSKÝM
TRHOVISKOM

MÄSIAREN

TRADIČNÉ DOMÁCE
VÝROBKY
Z VLASTNEJ VÝROBY

sa na Vašu
e
šímštevu
e
T áv
n

HĽADÁME
PREDAVAČKU
do mäsiarne

59-0130

na hlavný pracovný pomer
do predajne za mestským
trhoviskom v Leviciach.

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

32-0024-3

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

Nástupný plat: 650 €/mes. brutto. Nástup
ihneď. Životopis poslať e-mailom na
adresu: praca@airbubble.sk

Školiace stredisko a poradenstvo
súkromnej bezpečnosti

KY

Course Center, JUDr. Michal Hucman
ul. Ľ. Podjavorinskej 15, 934 01 Levice
ás
e-mail: course.center@centrum.sk
tujte n
tel.: 0908 732 847
Kontak

MA

Objednávky prijímame: e-mailom, písomne, telefonicky

59-0158

Vieme Vám pomôcť!

9

LETO: LIGNANO SABBIADORO
SUPER CENA! ZATIAĽ VOĽNÉ APARTMÁNY
6.6.-12.6. = 4 apartmány
10.6.-17.6. = 5 apartmánov
SUPER LETO- ŽIADANÝ TERMÍN 24.7.-1.8.
18.8.-26.8. - ešte voľné

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

NOVINKA! MEDJUGORJE

24. - 30.8. 2019

***PENZIÓN, POLPENZIA, KLIENTI SA HLÁSIA!

RÍM 6.10. - 10.10. 2019 = STÁLE ŽIADANÝ!
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA
UŽHOROD veľký záujem! 25.10. - 26.10.

PK
BZ SC
BV

PN
TT

ZM

NR
GA
DS

Západné Slovensko
KM
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

ZH

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

KS

KE

tlačený
náklad

MI

LC
LV

NZ

úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.
V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.

PREHLIADKA + NÁKUPY, POTREBNÝ PAS

týždenný

HU

PO
SN

GE

ZV

1 349 350

BJ

PP

BB

PD
TO

HC

SL
LI

MT

TN
SE

OR

ZA

PB

• Chcete pracovať v bezpečnostných službách?
• Nemáte preukaz odbornej spôsobilosti?
• Končí Vám platnosť preukazu?
• Ste nezamestnaný a chcete sa rekvaliﬁkovať?
• Právnické osoby chcete ušetriť na ochrane majetku?
• Chcete získať posudok na cenovú ponuku k ochrane
Vášho majetku?
• Chcete získať liceniu na ochranu vlastného majetku?

„Naša ponuka znie: preškolíme a poradíme.“

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5

t13"$07/¶,07/"0#4-6)6
7Å30#/Å$)4530+07
t10.0$/Å$)13"$07/¶,07

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

AIR BUBBLE SOLUTIONS s.r.o.,

výrobca bublinkovej fólie
(prevádzka Priemyselný park Géňa)
prijme do trvalého pracovného pomeru:

59-145-7
59-0153

parmidasro@gmail.com

Firma

59-0149

info: 0905 932 071

59-0136

75-06-3

NÁSTUP - IHNEĎ
Nástupný plat - 520 €
brutto + beneﬁty

Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom
na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.
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Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

redakcia LEVICKO
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015

www.regionpress.sk
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SPOLOČNOSŤ

Európsky parlament je hlasom občanov, má s Radou EÚ rovnocennú právomoc

Budeme voliť tých, ktorí rozhodujú
v Bruseli aj o nás
Voľby sa uskutočnia v celej Európe v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na
Slovensku to budú v poradí štvrté
voľby do Európskeho parlamentu,
ich termín je určený predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.
Voľby do Európskeho parlamentu
(EP) sa uskutočnia v členských štátoch
Únie na rôznych úrovniach. V Belgicku
a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku
a Španielsku, v susednej ČR, ale i na
Slovensku na celoštátnej úrovni. V
Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú
kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby
dokonca povinné - Belgicko, Grécko,
Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu
zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň
volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že
za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že
sa dodržiava i zásada rovnosti mužov
a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v
jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Dátum volieb
Voľby do Európskeho parlamentu v
roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája. 2019. V poradí
dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku,
sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019.

Slovenský nezáujem

a nie iba tých, ktorí si chcú v Bruseli
zarobiť, musíme sa na týchto voľbách
zúčastniť vo väčšom počte. Volieb do
Európskeho parlamentu sa nateraz
podľa prieskumov plánuje zúčastniť 20
percent voličov na Slovensku.

Význam rozhodnutia ísť voliť

Voľby do Európskeho parlamentu
zabezpečujú prostredníctvom volených
poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese Európskej únie a
zaisťujú jej demokratické fungovanie.
Európsky parlament je práve vďaka
tomuto volebnému procesu hlasom
občanov, pričom má spolu s Radou EÚ
rovnocennú rozhodovaciu právomoc v
legislatívnom procese EÚ (s výnimkou
právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby
do EP pre členské štáty mimoriadne
veľký význam.

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku a občan iného
členského štátu Európskej únie, ktorý
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť
do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ani na území iného členského štátu
Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň
konania volieb sa zdržiava na území
Slovenskej republiky.

V nateraz posledných voľbách do EP
odovzdalo pre kandidátov svoj hlas iba
trinásť percent oprávnených voličov.
Zvolení tak boli teda väčšinovo tí, ktorí
majú väčšie fanúšikovské tábory, alebo
verne poslušných voličov, ktorí volia Voľby sú o témach súčasnosti
toho, koho nakáže voliť ich „rodná“
My Európania čelíme mnohým výstrana. Ak chceme zvoliť odborníkov zvam, od migrácie po zmenu klímy,

My rozhodujeme o tom, kto za Slovensko zasadne do týchto lavíc.

foto zdroj EP

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu
od nezamestnanosti mladých ľudí po
ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom
svete. Referendum o brexite zároveň
ukázalo, že Únia nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa,
že je stále viac ohrozená, a to vo svojom
myšlienkovom základe, ako aj v praxi.
Európska Únia sa angažuje vo všetkých
týchto a mnohých ďalších otázkach – od
oživenia obchodu po ochranu spotrebi-

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky:
- vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku
na základe hlasovacieho preukazu
alebo
- na základe slovenského cestovného
dokladu, ak nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a ani
na území iného členského štátu
Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný
hlasovací preukaz, predloží spolu s
občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na úpra-
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foto zdroj EP

teľov a podporovanie výskumu. Podporovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajovali samotnú myšlienku demokracie – že
všetci spoločne rozhodujeme o tom, v
akej Európe chceme žiť. Zúčastnením sa
na voľbách rozhodujeme, ich ignorovaním môžeme iba kritizovať.
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené
na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky http://www.minv.
sk/?volby-ep
(ib)
vu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní. V osobitnom
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky
alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov. Potom
hlasovací lístok vloží volič do obálky a
následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.

13
kultúra
Citáty
o slobode
» „Máte veľkú šancu do-

siahnuť slobodu a plnosť
života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k
láske je vaším základným
povolaním. Ježiš vás volá k
tejto ceste. Odpovedzte mu
áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce
hranice sebectva, stanete
sa budovateľmi Európy a
nového Sveta.“
Ján Pavol II.

» „Skutočná sloboda nespočíva v živote bez pravidiel, ale v živote podľa
vlastných pravidiel.“
Jean Jacques Rousseau
»

„Človek môže byť zničený, ale nikdy porazený.
Sloboda môže byť dočasne
zničená, ale nikdy, nikdy
nebude porazená.“
Ernest Hemingway

» „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten
jej nie je hodný.“
Milan Rastislav Štefánik
» „Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť
bez slobody je otroctvo.“
Abraham Lincoln
»

„Sloboda je bezcenná,
ak neznamená slobodu
mýliť sa.“
Mahátma Gándhí

»

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú
počuť.“
George Orwell

»

„Život nestačí, povedal
motýľ. Treba k nemu slnečný jas, slobodu a malý
kvietok.“
Hans Christian Andersen

»

„Problém slobody a
otroctva, bohatstva a chudoby. Stačí jediný chýbajúci
zmysel a ste otrokom.“
Anton Srholec

»

59-0157

„Disciplína nie je na to,
aby slobodu spútavala,
ale aby sa mohla naplno
rozvinúť.“
Josef Čapek

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

»

„Pravda si vyžaduje
dôstojnosť človeka a jeho
slobodu.“
Johannes Robert Becher

» redakcia

20

www.regionpress.sk

0905 422 015
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za život, politická inzercia
ných a morálnych zásad, paradoxne práve
tí, ktorí zastávajú dhodobo historicky platné princípy a nenechajú sa len-tak ovplyvniť najmodernejšími málo overenými
trendmi. Dogmatici, konzervy, zadubenci
či iné nálepky si vyslúžia, lebo vraj nejdú „s dobou“. Provokáciou sa šikanujúci
usilujú vyvolať u verejnosti tento dojem,
aby mohli potom ľahko zaútočiť zosmiešňovaním. Obeť sa chytí a už netreba viac
vysvetľovať, diskutovať k téme. Podstata
témy je takpovediac zhodená zo stola.
Pravda je, že zosmiešňovanie môže
byť veľmi účinný spôsob formovania, ale
i manipulácie verejnej mienky. Zosobnené zosmiešňovanie sa v poslednom čase
stalo takmer metódou volebnej kampane.
Spravodajské weby sa predháňajú šťavnatými sarkazmami v grafickej podobe. Bez
toho, aby som menovala, posúďte sami,
kam až dospela táto šikana.
Samozrejme, sú aj oveľa horšie formy
útokov na strany a politikov, nie som ani
advokátom ich chýb a prešľapov. Chválim,
ak sa v médiách uverejní fundovaná argumentácia a protinázor. Je to znak slobody
vyjadrenia. No predsa v mene ochrany
života a ľudskej dôstojnosti bránim právo
každého na česť. Toho, s kým súhlasím,
i toho, s kým nesúhlasím. A pravidelné zacielené ponižovanie, hoci formou zábavy,
hraničí s prenasledovaním a zastrašovaním a nahlodáva aj najodolnejšie charaktery.

» Mária Raučinová, Fórum života
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O šikanovaní sme si zvykli hovoriť väčšinou v súvislosti so školskými zariadeniami, s kolektívom či pracoviskom, resp.
vieme, že sa vyskytuje aj v domácnosti.
Novodobé komunikačné prostriedky, žiaľ,
dávajú ešte väčší priestor šikane cez internet či sociálne siete. Sme neraz svedkami
až agresívneho obťažovania, sexuálnych
útokov, nadávok a diskriminujúceho nenávistného jazyka, tzv. „hate speech“. No
nemusí ísť vždy len o tieto výrazne tvrdé
formy. Verejný priestor sa postupne zapĺňa
aj ľahkými formami šikany. Jednou z nich
je zosmiešňovanie. Koho zosmiešnime,
nemusíme s ním už diskutovať ani argumentovať. Jednoducho zostane vylúčený
z normálneho dialógu. Stane sa terčom,
na ktorom sa už len zabáva.
Samozrejme, humor sa vždy považoval za úspešný spôsob kritiky. A bolo
to tak dobre. Najmä v časoch totality nás
duchaplný humor a jemné inteligentné
narážky na zle fungujúci systém, ktoré
sa dali vyčítať medzi riadkami, psychicky doslova držali nad hladinou. No dnes
v demokratickej (i keď nedokonalej) spoločnosti sa už nedá hovoriť o neslobode
a teda jedinej dovolenej forme vzbury.
Dnes sa zosmiešňovanie stalo denným
programom zostreľovania nielen politikov, ale aj celých skupín a spoločností s istým názorom. Ak ide o opakované, pravidelné jednostranné satirické zacieľovanie,
možno v skutočnosti hovoriť o šikane.
Šikanovaní sú v súčasnosti predovšetkým ľudia tradičných postojov, pev-
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Novodobá šikana

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom
nekvalifikovaných migrantov z Afriky či arabských
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie migrantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru občanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spoločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej
politiky.
Program našej strany plne reflektuje to, že základom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakotvuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väčšina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. manželstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
Európska únia musí vo väčšej miere
rešpektovať tradície
a
verejnú
mienku
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v jednotlivých národných členských štátoch, musí
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompetencií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bruselské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štátov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia,
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ.
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu
než tie západné. Podobne namietame aj závery bruselských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu,
ktorý pravidelne prezentuje svoju rusofóbne postoje,
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie národy, pred hrozbou genocídy.
V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentujúcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako
spoločenstva suverénnych národných štátov.
NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidátku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí
verejného života. Volebnými lídrami NÁRODNEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK, skúsený regionalista, predtým poslanec NR SR a
župan Trnavského samosprávneho kraja,
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.
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Vážení čitatelia, dovoľte nám predstaviť politickú
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou.
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre
spojenie roztrieštených národných síl. Po výraznom
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej
verejnosti v Slovenskej republike.
Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie,
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité nezakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Európskej únie.
Napriek existencii podporných kohéznych
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifikovanej pracovnej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé územia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prácou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí,
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva.
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za nízke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky
vo väčšine nových členských krajín došlo
k masívnej redukcii poľnohospodárskej
výroby, keď podiel domácej produkcie na
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, samozrejme v spojení s výrazným poklesom
pracovných miest. Tento stav nesmieme
ďalej pripustiť. Odliv kvalifikovanej pra-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015

hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg
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Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou
34-0080
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