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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov

EXEKÚCIAMI

OPRAVÍM alebo ZGENERÁLKUJEM

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.
59-0042

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

www.dizast.sk
0905 312 174

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

KAMENÁRSTVO
najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

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

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

59-0074

-65 %
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59-0019

59-0001
59-0004

0915 896 536
Mgr. Bc. Marta
Molnárová

59-0133

0915 042 643

TEREX

33€/hod. bez DPH

malotraktor TERRA-VARI

VOLAJTE
HÍVJON

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

59-0116

0903 376 067

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0006

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť,
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo
nerobia pravidelne poriadok tak, ako
gazda každý deň zametá zádverie?
Prečo až vo voľbách?
Novodobí samozvaní upratovači sa
rozbehli po Slovensku, reálnom, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych sieťach a vnucujú nám poriadok,
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej
nemožno pripustiť. Že treba voliť zmenu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH)
nepôjde voliť, kto nebude účastný na
eurovoľbách, ten je ignorant.
Nie, ignorant nie, ani hlupák nie.
Pretože pod takýmto nechutným
nátlakom SPASITEĽOV sa nič nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, ich osobný profit.
Ak máme definitívne zatočiť so
všetkou nanesenou špinou na našom
Slovensku,v prvom rade by sme si mali
identifikovať jej nositeľov.
Tých, ktorí roky neurobili nič a teraz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum do hrsti a pekný týždeň!

59-0090

Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
Neporiadku v našom štáte je viac
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa
ako ilegálna skládka odpadu tesne
pred naplnením plánovanej kapacity.
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch
od posledných volieb do Európskeho
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRAZU zistili, že je tu neporiadok. Tých,
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“,
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých,
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom
svojej verbálnej metly premenia na
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.
Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili?
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

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

OV SZCH Levice Vás POZÝVA na

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

17.05.2019 od 08.00 do 18.00 hod.
18.05.2019 od 08.00 do 18.00 hod.

predaj vystavených zvierat
TOMBOLA
59-0005
59-0118

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

finančná ochrana

Levice

66-0086

Nebojte sa ! volajte

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

0905 638 627

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Východné Slovensko

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

Máte DLHY ?

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

PROPAGAČNO - PREDAJNÚ
VÝSTAVU ZVIERAT
ktorá sa uskutoční
v Dome chovateľov Levice
- počas Dní mesta Levice

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

tga.mitsubishi-motors.sk

59-0015

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

59-0059

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

9 490 EUR

Od
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informácie: OV SZCH Levice, SNP 5
tPWT[DIMFWJDF!NBJMUDPNTL

59-0156

+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

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

59-0032

+ 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

3
SLUŽBY, bývanie
WWW.REGIONPRESS.SK

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

používame
kovania AUBI

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

22

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

59-0115

viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0125

KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,

rokov na trhu
1997-2019

59-0034
59-0089

59-0020

• 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,

preto volajte 0903 727 829

59-0014

59-0008

www.izomer.sk

11- ročná prax

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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SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

59-0136
59-16

CHLADIACE

PRÍVESY

  

05 DOMY / predaj

na prenájom
(svadby, oslavy)

» Predám RD Lv J.Botu 15
0944305646

0907 355 835

06 POZEMKY / predaj

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

STIERKY

 
 


59-0010

» Predám 12 á záhradu v
Malý Kiar. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v tichej
zóne 1 km od kúpaliska
Margita-Ilona. K pozemku
vedú dve cesty. V blízkosti
je voda el. a plyn. Rozmer
je 44m x 28m. Pozemok
možné rozdeliť na dva
6á poz. so samostatným
prístupom. Cena 30 000.
0918495956
» 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

07 REALITY / iné

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

08 STAVBA

SADROKARTÓN

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

 "!   
   

Norbert Nochta

0905 832 158

11 HOBBY A ŠPORT

59-0120

» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» KÚPIM STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd 1
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094

KLIMATIZÁCIE
novootvorená predajňa

• 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?

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

www.klimatizácielevice.sk

0910 567 898

59-0135

Vieme Vám pomôcť!

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

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.

0905 422 015

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

13 RôZNE / predaj

14 RôZNE / iné

INZERCIA

26/03/2019 11:06
Školiace
stredisko a poradenstvo
súkromnej bezpečnosti

12 DEŤOM
» Predám trojdiel. sadu cestovných kufrov, nové cena:
70sk tel. 0907590983

59-0012

04 BYTY / prenájom

59-0077

03 BYTY / predaj
» Predám rodinný dom
v obci Kozárovce v pôvodnom stave, 52.000,-,
0905862367

 
   

„Naša ponuka znie: preškolíme a poradíme.“

www.regionpress.sk
LV19-19 strana-
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Objednávky prijímame: e-mailom, písomne, telefonicky

59-0158

02 AUTO-MOTO / iné
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
» Kúpim auto-moto veterán, 0902044861
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SPORENIE NA BÝVANIE
JE A BUDE V KURZE
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cykle sporenia.
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hlavu hore / bývanie, služby

Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami a potrestaní sú tí, čo zostali.
Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu
neviedli a len plnili príkazy. Napriek
tomu musia strpieť ponižovanie za to,
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi
popisoval výmenu vedenia na jednom
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí
pracovali pod minulým vedením.
Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že
odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych
podnikov bývajú trestaní, keď chránia
majetok pred zlodejmi. Malí farmári
na Slovensku sú trestaní za to, že štát
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus

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.

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE
NOVINY

do schránk
y
a chceli
by ste?

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

INFO:

0918 876 863

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

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

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

POTREBUJETE DREVO
NA KÚRENIE?
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

42,-€

Doprava sa účtuje zvlášť

za 1 PRM

(voľne ložený)

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

distribucia.lv@regionpress.sk

0907 652 710

45-0027

0905 422 015
0905 422 015

Prijímame objednávky na rok 2019

» Ján Košturiak

Kontaktujte nás:

INZERCIA

HNEDÉ A
ČIERNE UHLIE

45-0051

» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

59-0105
59
59-0118

16 ZOZNAMKA

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 
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45-0162

15 HĽADÁM PRÁCU
» Upratujem žehlím rýchlo
lacno kvalitne 0949553564
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

UROBÍME ZA VÁS !!!

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov a
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí
nepoznali rodinné zázemie a často končia
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré
matkám zoberú, skončia neskôr v nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogancie a necitlivosti? Prečo
si úradníci dovoľujú
na najslabších a darebákom dajú pokoj?
Raz sa však možno
budú mocní tohto sveta zdola pozerať na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

59-0086

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

ŠPINAVÚ PRÁCU

59-0010

Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt

45-0010

Občianska
riadková
inzercia

7
bývanie, reality

Predaj a montáž klimatizacií
OM

NOVÝ SHOWRO

Predajňa:

čná záruka
o
r
5
á
n
e
ĺž
d
e
r
P
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

SKLADOVÉ PRIESTORY

NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

76-0023

0948 303 756

Noviny pre spestrenie voľných chvíľ...
LV19-19 strana-
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politická inzercia / bývanie
sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

Uzavretie mosta sa posúva

Termín začiatku rekonštrukcie mosta v Leviciach, ktorý je súčasťou štátnej cesty I/51, sa posúva približne o dva týždne. Uzávierka nadjazdu
bola pôvodne naplánovaná od štvrtka 9. mája, obchádzková trasa má viesť po cestách prvej, druhej
a tretej triedy. Práce na oprave mosta ponad železničnú trať budú trvať niekoľko mesiacov.
„Predbežný termín uzatvorenia mosta je od 25.
mája do 22. decembra tohto roka,“ informovala
Adriana Macáková z Mestského úradu v Leviciach.
Dôvodom odkladu sú chýbajúce vyjadrenia dotknutých subjektov. Slovenská správa ciest uzatvorila zmluvu so skupinou dodávateľov Strabag
- pozemné inžinierstvo a staviteľstvo, náklady na
rekonštrukciu sú vyčíslené na viac ako 5,3 milióna
eur. Predpokladaná doba realizácie je 18 mesiacov.
Peší prechod obyvateľov a cyklistov predovšetkým
z lokality Tabaková bude umožnený aj počas rekonštrukcie mosta po provizórnej lávke. Obchádzková trasa pre osobnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu, diaľkové autobusy, vozidlá nad 3,5
tony okrem tranzitných je vedená po Kalnickej ceste (cesta I/51), Júrskej ceste (cesta III/1543), Mochovskej ulici, Pereckej ulici, Ul. ku Bratke, Nádražnom
rade a Mierovej ulici ku kruhovej križovatke na
Ul. M. R. Štefánika (cesta 1/51). Obchádzková trasa
platí v oboch smeroch.
» TASR

75-06-3

Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

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

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde
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0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

LV19-19 strana-
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

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

9
krása, relax, bývanie

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI
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59-0016

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

59-0038

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

59-0104

v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,

Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

4
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www.facebook.com/krizovkysusmevom

9
7
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www.scalpermedia.sk
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Staršieho pána v parku osloví sle na
v krátkej sukni a kabelkou v ruke
so slovami:
- Mladý pán, nešli by ste si so mnou
za 20 eur zašpásova ?
- S rados ou! Viete,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

O

jemne
(hud.)
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laické
(výtvar.)

D
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ú astinnej
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zasieval

7
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vzbudí
záujem

Krížovky s úsmevom

Levice
Predajné centrum Tescoma,
OC Dituria (bývalý PRIOR), Ľ. Štúra 7
A-Z domáce potreby, Kalvínske nám. 3
75-34

10
domácnosť

Servírujeme
to najlepšie
Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach
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11
zamestnanie

info: 0905 932 071

parmidasro@gmail.com

+ ostatné príplatky
Kozárovce a Tlmače
ZABEZPEČENÁ DOPRAVA !
Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

Hľadáte si stabilnú prácu s dopravou z Levíc ZADARMO?
Vyhovuje Vám práca na 3 zmeny?

59-0130

Máme pre Vás skvelú
ponuku práce v Novej Bani

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny

Mzda:

od 900€/brutto

Doprava firemným autobusom zo smeru
Levice, Kozmálovce, Tlmače, Kozárovce,
Hronský Beňadik a Tekovská Breznica ZADARMO

4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Máte
záujem?

Zašlite svoj životopis na

michaela.kukuckova@proplusco.sk
Kontakt: 0910 721 259

52-0017-11

32-0024-3

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

Vašou náplňou práce bude: tWFÝBOJF[WFÝJBWBOJF
QSPmMPWOBSÈNZ WJ[VÈMOBLPOUSPMBLWBMJUZQSPmMPWB
ĲJTUFOJFSÈNPW QSÈDBKFWIPEOFKÝJBQSFNVäPW
(základ 670€/brutto + mesačné odmeny až do výšky
120€ + zákonné príplatky + polročné a koncoročné
odmeny + stravné lístky 3,60€)

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

59-0099

0905 422 015

Základná mzda

45-0008

TRADIČNÉ DOMÁCE
VÝROBKY
Z VLASTNEJ VÝROBY

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 2 zmeny

NÁSTUP - IHNEĎ
Nástupný plat - 520 €
brutto + beneﬁty

sa na Vašu
e
šímštevu
e
T áv
n

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

do mäsiarne

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

32-0015

MÄSIAREN

ZA MESTSKÝM
TRHOVISKOM

Ponuka práce

59-0136

NOVÁ

HĽADÁME
PREDAVAČKU
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zamestnanie, SLUŽBY

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
17 týždňové

» Čo je to ovca?

Ovca je koza, ktorá sa dala
spraviť trvalú.

»

Prečo má bocian také
dlhé nohy?
Aby ho žaba nekopla do
zadku.

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

»

Prechladne žirafa,keď
stojí v studenej vode?
Áno, ale až po týždni.

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

» Príde zlodej v noci do

schovávačku. Prvá sa
schová do kurníka a druhá
do šopy. Tretia hovorí:
- 1, 2, 3 už idem.
Zakopne a povie:
- Kurník šopa.
- Do kelu, našla nás.

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

MORKY
NA CHOV

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

chody na strome a nehýbu
sa deň, nehýbu sa druhý
deň, nehýbu sa tretí deň.
Nakoniec jeden otočí hlavu
a druhý na to podráždene:
- Nestresuj!

»

Medveď zvolá poradu
na lúke: „Za posledný rok
zrazilo auto 83 mačiek! Je
to hrozné... Ehm, poprosím
myši vzadu, aby prestali
robiť mexické vlny.“

» redakcia

0905 422 015

U nás jedine
slovenský
POVAŽSKÝ

Kryštálový
cukor 1kg

Predajne:
ul. Jurská 1, Levice

0,53 €

- nákup za diskontné ceny
pre všetkých

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

www.nitrazdroj.sk

LV19-19 strana-

JC 0,53 € / kg

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

´

Cena platí 2. 5. – 31. 5. 2019
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45-0000

» Sedia si tak dva leňo-

Inzerát, ktorý predáva

reg.č. 142133

Vyjde vrana z krčmy,
párkrát laxne zamáva
krídlami a povie:
- kašlem na to, idem peši.

45-0039

6 - týždnové

» - Haló, volám ohľadne

»

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

» Tri sliepky sa hrajú na

jednom malom domčeku
po prvý krát na let. Keď sa
vrátila mama sa jej hneď
pýtalo ako bolo a ako všetko prebiehalo. Na to natešene malá odpovedala:
- Veľmi dobre to išlo, ako
som si lietala, všetci mi
tlieskali.

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

domu a počuje papagája
ako mu vraví:
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí.
Zlodej vezme deku zakryje
klietku
a papagáj znova škrieka:
- Ferri, nie je papagáj, Ferri
je pitbul.

» Malá mola sa vybrala v

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,00 €

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

59-0087

Vtipy
o zvietatkách

13
kultúra
Citáty
o rodine
» „Šťastná rodina je ten
najkrajší Boží dar. Podobá
sa naladenej lýre - každá
struna vydáva iný tón, a
predsa spolu vytvárajú
krásnu harmóniu.“
Božena Němcová, česká
spisovateľka 1820 - 1862
» „Nejedného človeka,
ktorého obdivuje celý svet,
nikto neobdivuje v rodine.“
Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický
ﬁlozof, štátnik 1533 - 1592
» „Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by
sa zmenil na raj.“
Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
» „Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak
vytvorili štát. Aby vytvorili
štát, nadobudli vedomosti.
Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli
poctiví, stali sa ich rodiny
poriadnymi. Keď rodiny
boli poriadne, aj štát sa
riadne spravoval. A keď sa
poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a
spokojnosť.“
Konfucius čínsky učiteľ,
editor,
politik a ﬁlozof -550
o rodine
- -478 pred n. l.
»

» redakcia

» „Len málokto má takú
veľkú schopnosť sebadisciplíny, aby dokázal udržovať skutočne láskyplne
a konštruktívne vzťahy v
rodine i mimo nej. Sloboda a láska musia ísť ruka
v ruke. Bez sebadisciplíny,
ktorá doprevádza skutočnú lásku, je sloboda vždy
bezcitná a deštruktívna.“
ký psychiater 1936 - 2005
» redakcia

VIZITKY

0905 422 015

59-0157

„Manželstvo, rodina a
domov má byť zázemím
človeka. Domov je totiž
viac než nádražie, kam sa
prichádza, kade sa prechádza, odkiaľ sa nepretržite
odchádza. Nie je ani nocľaháreň, ani príležitostná
stravovňa.“
Jan Procházka český scenárista a spisovateľ 1929
- 1971

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 422 015

NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

LEVICKO?
napíšte nám
distribucia.lv@regionpress.sk
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politická inzercia

.$1','7,2ü$12
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
-DYRO¯PXUÏLWH3HĢD3ROO£NDÏDGUXK¿
NU¼ĻRNVDHĞWHUR]KRGXMHPNRPXG£P

REÏLDQVN\DNWLYLVWDSURWLKD]DUGX
6WDU£üXERYćD_URNRY
$MQDĞHUHJLµQ\VDP¶ĻX¼VSHĞQH
UR]Y¯MDĢDE\EROLOHSĞ¯PPLHVWRP
SUHĻLYRW2SUDYPHVLQHE¼UDMPH
Q£ĞHXUµSVN\GRP

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

9NUDMLQ£FK(QHERODURNRYYRMQD
&KFHPPLHUDMSUHQDĞHGHWLDYQ¼ÏDW£
3RÑPHYROLĢDQHGRYRýPHHXUµSVN\P
IDĞLVWRPQ£ĞGRPPLHUX]QLÏLĢ

$N]OHSĞ¯PHSRGQLNDWHýVN«SURVWUHGLH
ýXGLDEXG¼PDĢĞDQFXQDOHSĞLHSODW\
1HVPLHPH]DE¼GDĢDQLQDNUHVĢDQVN«
KRGQRW\QDNWRU¿FKVWRM¯QDĞDFLYLOL]£FLD

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ_/HYRÏD_URNRY

VWDURVWND_&KPHýQLFD_URNRY

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

&KFHPVDSULÏLQLĢROHSĞLH6ORYHQVNR
DOHSĞLX(XUµSXSUHNDĻG«KR

6ORYHQVNRVDPXV¯VWDĢKUG¿PDURYQRFHQQ¿P
SDUWQHURPQDHXUµSVNHMVF«QH%XGHP
SUHVDG]RYDĢWDN«ULHĞHQLDDE\VDĞLNRYQ¯ýXGLD
QHEROLQ¼WHQ¯RGFK£G]DĢ]DSU£FRXGR]DKUDQLÏLD

ĞWXGHQWDREÏLDQVN\DNWLYLVWDYREODVWL
SU£YRV¶EVR]GUDYRWQ¿PSRVWLKQXW¯P
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

(MHPRWRURPUR]YRMDUHJLµQRY9\XĻLPH
SUHWRMHGLQHÏQ¼ĞDQFXDSU¯OHĻLWRVWLNWRU«
Q£PQDĞHÏOHQVWYRSRQ¼ND

$MW¯QDM]UDQLWHýQHMĞ¯PDM¼SU£YR
QDG¶VWRMQ«ĻLYRWQ«SRGPLHQN\

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

9¿KRG\ÏOHQVWYDY(V¼QHVSRFK\EQLWHýQ«
&KFHP]DFKRYDĢDSRVLOQLĢWRÏRY(XUµSVNHM
únii funguje.

6PHMHNUDMLQDWYRULY¿FKSUDFRYLW¿FK
DXVLORYQ¿FKýXG¯NWRU£P£ÏRSRQ¼NQXĢ
(XUµSHDVYHWX

poradca pre výskum a inovácie
3H]LQRN_URNRY

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

(Q£PSRVN\WXMHQ£PPLHUEH]SHÏQRVĢ
DOHDMƓQDQÏQ¼SRGSRUXQDUR]YRM
DY\URYQ£YDQLHUR]GLHORY

9HU¯PYHNRQRPLFN\SURVSHUXM¼FH
VRFL£OQHVSUDYRGOLY«DVHEDYHGRP«
6ORYHQVNRNWRU«VDY(QHVWUDW¯

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ
BYSTRIANSKY

WOPRÏQ¯ÏNDYHXUµSVN\FKLQĞWLW¼FL£FK
Košice | 55 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ
Bratislava | 55 rokov

HNRQµPND_3ULHYLG]D_URNRY

&KFHPDE\VDHXUµSVNHUR]YRMRY«
IRQG\VDY\XĻ¯YDOLQDVSU£YQHYHFL
3URMHNW\DLQYHVW¯FLHNWRU«Q£PýXÑRP
QD6ORYHQVNXSULQHV¼UR]YRM

$MYHXUµSVN\FKFHQWU£ODFKPXV¯]DQLHĢKODV
SURWLNRUXSÏQ«KRKQXWLDNWRU¿PMH2ü$12

obycajniludia.sk

www.

OLANO INZERCIA VSETCI.indd 1

07.05.19 14:57
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svoj NU¼ĻRNDĻNDQGLG£WRP

PHGL£OQ\SRUDGFD_'ROQ£6WUHKRY£_URNRY

VOĽBY DO EURÓPSKEHO
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1
PARLAMENTU EDITORIÁL
Politická
EDITORIÁL
// SLUŽBY
SLUŽBY
Ž
2019Á inzercia
25. MÁJ

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

BUĎME
V EÚ PARTNERMI
narodnakoalicia.sk

31

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
v Európskom parlamente presadiť?
��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,
nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov
a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a
lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
(krúžkujte max. 2 kandidátov)

1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

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

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum

49-0042

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

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

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Firma REMIREL s.r.o., CZ

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

Práca v Českej republike

so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������

VODIČ VZV

Cena zahŕňa:

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

PRQWiæQLNRGGR(XUÿLVWpKR
3ULMPHPHäLNRYQëFKSUDFRYQtNRYQDSR]tFLX
RSHUiWRUNDYêURE\FKODGLþRY'UXKSUDFRYQpKRSRPHUX
733DOHERåLYQRVĢ0]GRYpSRGPLHQN\SUDFRYQi]POXYD
RGHXUYþLVWRPåLYQRVĢHXUYþLVWRP
0RæQRVģWëæGHQQëFK]iORK
7XUQXVRYiSUiFD8E\WRYDQLH]GDUPD
3UHVXQGRSUiFHMH]DEH]SHþHQê]GDUPDN\YDGORYRX
GRSUDYRX=DãNROHQLHQDSR]tFLHYSUtMHPQRPNROHNWtYH
0LHVWRYëNRQXSUiFHþDFKWLFH7UHQÿLDQVN\NUDM

Voľné termíny:

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
00
10
800 ���������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
(príjem tovaru, ští
delanie
vz
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

61_0128

0948 259 552

CALL CENTRUM: 0905 552 537

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

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

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

dlhodobá a stabilna práca

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

DUBOVÉ
PODLAHYu

výhodné platové podmienky

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

32-0063

85-0005

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!

PRÁCA V NEMECKU
��������������

book

face
ywood.e
www.trinit

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

10 - 20 €/hod. netto

888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

85_0286

ubytovanie a doprava hradené

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€
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V PONUKE AJ

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

45-0157

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
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Tel.:

YLDFLQIRQDLQIR#WRQL[F]

27-0061

ZDRAVIE
ZDR
ZDR
ZD
DRAV
AVI
A
VIIE Z PRÍRODY
V
PR
PRÍRO
RÍÍRO
ÍR
RO
RODY
DY ROZDÁVA
ROZ
RO
ZDÁ
DÁ
ÁVA
A !!!

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ
VÝROBY

OPERÁTOR VÝROBY

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
AV
VA
A

63-0054

rámové

zasklievanie terás

85_0336

balkóny

