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Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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tel: 036 630 5640

Levice, Tekovská 6

COOP JEDNOTA)

 
 

 

VEĽKÝ VÝPREDAJ JE TU!
Sedačky a postele od slovenských a českých výrobcov aj 
na mieru. Nepremeškajte Vašu šancu a nakupujte skôr, 

než Vami vybraný výrobok zmizne z našej predajne. 
Viac informacii na www.elpo-nabytok.sk

ZĽAVY
až 50%
na nábytok a doplnky

www.elpo-nabytok.sk
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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EXEKÚCIAMI
VOLAJTE 
HÍVJON

0915 896 536
Mgr. Bc. Marta 

Molnárová
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416
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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 

Každý týždeň:  Levice, Šahy, Želie-
zovce, Tlmače a Lipník

+ v párnom týždni: Krškany, Kalin-
čiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čan-
kov, Tekovské Lužany,  Mýtne Luda-
ny, Demandice, Santovka, Jur nad 
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná 
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrá-
dok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké 
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, 
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý 
Kiar a  Beša

+ v nepárnom týždni: Kozárovce, 
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, De-
vičany, Bátovce, Žemberovce, Pod-
lužany, Hronské Kosihy, Hronské 
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmá-
lovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, 
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, 
Horša, Farná, Veľké Ludince

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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11- ročná prax

Michal Macho
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158

INZERCIA
0905 422 015

» „Človek sa líši od živočí-
chov azda už len tým, že na 
juh putuje v lete.“ 
Milan Kenda, spisovateľ, 
1937

» „V hĺbke zimy som ko-
nečne pochopil, že vo mne 
spočíva nepremožiteľné 
leto.“ 
Albert Camus, francúzsky 
spisovateľ 1913 - 1960

» „Láska má svoje zákony 
rozvoja, svoje vekové obdo-
bia, tak ako ľudský život. 
Má svoju nádhernú jar, svo-
je horúce leto, nakoniec je-
seň, ktorá pre jedných býva 
teplá, svetlá a plodná, pre 
iných chladná, sychravá a 
neplodná.“ 
Vissarion Grigorjevič Bělin-
skij, ruský literárny kritik 
1811 - 1848

» „V šťastí pamätaj na 
nešťastie. V lete je dobré 
pamätať na zimu a urobiť 
si zásoby.“ 
Baltasar Gracián, španiel-
sky jezuita a barokový pro-
zaik a filozof 1601 - 1658

» „Zlý politik sľubuje úrod-
né leto - dobrý zariadi do-
statok kombajnov.“ 
Pavel Kosorin, český humo-
rista 1964

» „Jún. Ako krásne spieva-
jú topole, keď sa vzpierajú 
vetru.“
Valeriu Butulescu, rumun-
ský básnik, 1953

» „Koniec jedného leta 
- Všetky moje myšlienky 
odlietajú k nej ako vtáci na 
juh. Ale tam je - sever.“
 Gregor Peter, slovenský 
básnik, prozaik, dramatik 
a autor rozhlasových hier, 
1944 - 2014

» „Letná noc. Slávik sa mi 
zdá byť trochu rozladený.“
 Valeriu Butulescu, rumun-
ský básnik, 1953

» „Leto je ako žena: má 
niekoľko tvári a podôb, je 
rafinovaná, nádherná, bur-
cujúca, plná vôni, farieb a 
slnka. Je len na nás, akú si 
vyberieme.“ 
Marta Turisová, publicistka

» „Najbezohľadnejšie od-
halenia sa konajú každé 
leto na plážach.“
Dobbertin Malte, finančné 
analýzy, 1951
     » redakcia

Citáty
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

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
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3

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

VCHODOVÉ DVERE od 400 €
PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks
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600 x 600    
600 x 900    
900 x 600    
600 x 1200
1200 x 600   
900 x 1200
1200 x 1200 
900 x 1500

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

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

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

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

NAJLEPŠIA CENA

Všetky ceny vrátane DPH.
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5Veľký Ďur, Levická 117

robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST
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• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad, 
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

VIZITKY
0907 779 018
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» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL: 0919420515
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

» Prenajmem zrekonštruo-
vaný 1 izbový byt s balkó-
nom pre 1 osobu. 300/mes. 
0905613111
» Prenajmem v centre 
mesta Želiezovce 1 izbový 
byt s balkónom. Len pre 1 
dospelú osobu. 300/mes. 
0905613111
» Dám do prenájmu 2=izb. 
zariadený byt na Vinohra-
doch. tel. 0903443608 po 
16.00 hod.

» Predám 1600m2 vinicu v 
Zbrojníkoch Cca 600 kore-
ňov. Prístup po asfaltovej 
ceste. Cena 5 000. Možná 
výmena za ornú pôdu. 
0918495956

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

» Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915876860
» ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ. PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

» Predám starožitnosti 
0903342506
» 1000 l plastovú nádobu v 
klietke 0905343577

» Zoberie vinicu do pod-
nájmu aj opustenú mož-
nosť bývať elektrika Levice 
0949180740

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.
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ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4 
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688 
mado.levice@gmail.com

TERRA  VARI  AGZAT  HONDA

tel .č :   0919 201 688
emai l :   mado. levice@gmai l .com

PREDAJ A SERVIS

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových 

kosačiek
• Náhradné diely Babetta

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA
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PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

HNEDÉ A 
ČIERNE UHLIE

Prijímame objednávky na rok 2019

Odvoz  ZADARMO pri 
odbere uhlia nad 15 q do 

30 km od skládky

INFO:
0918 876 863
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    



LV19-22 strana- 5

5
SLUŽBY

Predaj a montáž klimatizacií

» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

www.sirux.sk
Predajňa:
Kalnická cesta 13, Levice
0948 543 214

NOVÝ SHOWROOM

OTVORENÝ

Predĺžená 5 ročná záruka 

na klimatizácie Daikin

 v Leviciach iba u nás!
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Saratovská 2, LEVICE
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• okná 5, 6, 7 komorový profil 
• 7 komorový profil s 3 tesneniami
• montáž, servis

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

0917 457 492

SNP 20, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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STAVEBNÉ 
PRÁCE 

- zámkové dlažby
- obklady a dlažby
- murované ploty
- murovacie práce
0910 908 246
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» KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERANY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

» 65 ročná pani som veľmi 
aktívna. Hľadám si prácu 
na leto: opatrovanie deti, 
žehlenie, upratovanie. 
0904636900
» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521
» HĽADÁM SI BRIGÁDY, AKO 
MURÁR-MALIAR. SPRAVÍM 
AJ INÉ PRÁCE, napr. BÚRA-
NIE, DEMONTÁŽE, VÝKOPY.., 
DOHODA 0904372242

» 59 r. športovej posta-
vy 184/82, vdovec, hľadá 
priateľku na leto i zimu 
0907615697
» MUŽ HĽADÁ SERIÓZNU 
ŽENU Z LV NA STRETÁVANIE 
0907677532 VOLAŤ VEČER 
PO 9 HOD
» 54r. muž hľadá ženu 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.
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0907 652 710
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VIZITKY
0905 422 015

Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

   0918 848 645, 0908 791 413

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace, 

skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK 
NA MIERU

TOVAR IHNEĎ K ODBERU
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MÄSIAREN 
NOVÁ ZA MESTSKÝM

TRHOVISKOM
TRADIČNÉ DOMÁCE 

VÝROBKY 
Z VLASTNEJ VÝROBY

Teším
e sa na Vašu 

 ná
vštev

u
ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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INZERCIA
0905 422 015
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KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

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

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Firma poskytuje letné zľavy 30%
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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Najčítane
jšie
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Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

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

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

» Rozprávajú sa dvaja su-
sedia:
- Tak čo? Už viete kam idete 
na dovolenku?
- Áno. Ideme do San Juan.
- Ale to sa číta San Chuan 
lebo Španieli čítajú J ako 
Ch. A kedy teda idete?
- Ále, koncom chúna a za-
čiatkom chúla.

» Starší manželia išli na 
dovolenku. Prišli k moru, 
bol zrovna odliv. 
Manžel hovorí žene: 
- Celý život šetríme na do-
volenku a oni ho vypúšťa-
jú.

» - Keď mi dáš peniaze na 
dovolenku pri mori, budem 
myslieť len a len na teba! 
- Pozri sa, a nemohla by si 
myslieť len a len na more 
doma?

» Slovák ma len tri želania 
počas dovolenky: Jemný 
piesok, čistú voda... a aby 
sa miešačka nepokazila.

» - Na dovolenke ste dobre 
pribrali, máte také okrúhle 
líca, bola tam taká dobrá 
strava? 
- Ale čoby, každý deň som 
nafukoval matrace. 

» Po Tichom oceáne sa 
plaví loď. Jeden z pasažie-
rov ukazuje na otrhaného 
muža, ktorý poskakuje na 
neďalekom ostrove a máva 
rukami. Pýta sa kapitána: 
-Kto to je? 

Vtipy

-Netuším, ale kedykoľvek 
tadiaľ ideme, tak má ob-
rovskú radosť. 

» Na túre hovorí sprievod-
ca: 
- Keby milostivé dámy na 
chvíľu zmĺkli, počuli by sme 
mohutný hukot vodopá-
dov...

» Pán Novák strávil peknú 
dovolenku v zahraničí a 
vracia sa vo výbornej ná-
lade domov. Pri východe z 
letiska vykonáva colník ná-
matkovú kontrolu a spýta 
sa pána Nováka: 
- Koňak, whisky, cigarety? 
- Nie, ďakujem, ste veľmi 
láskavý, ale šálkou kávy by 
som nepohrdol.

» Nemecký turista je na 
salaši. Bača naňho kričí: 
- Pozor! Pes! Hryzie! 
- Was? Was? 
Bača na to: 
- Čože mňa, ale vás!

» Chlapík letí na zájazd 
malými aerolíniami. Letuš-
ka sa ho pýta: 
- Chceli by ste večeru? 
- A aký máte vyber? 
- Áno alebo nie

» - Kde ste boli tento rok 
na dovolenke?“ 
- Pri mori.
- Aké to bolo?“ 
- Báječné.
- Pekná pláž?
- Nádherná, piesok ako 
púder.
- Čo ste robili prvý deň?
- Najprv moja žena zahra-
bala do piesku mňa a po-
tom ja ju.
- No a ďalej?
- Budúci rok tam pôjdem 
zas vyhrabať ju.

» Na túre hovorí sprievod-
ca: 
- Keby milostivé dámy na 
chvíľu zmĺkli, počuli by sme 
mohutný hukot vodopá-
dov...

»Cestujúci sa pýtajú kapi-
tána: 
- A už ste niekedy vide-
li obávaného morského 
hada? 
- Nie, nikdy. 
- Čože? Celý život sa plavíte 
po všetkých moriach sveta 
a ešte ste sa nestretol s 
morskou príšerou? Ako si to 
vysvetľujete? 
- To je asi tým, - vysvetľuje 
kapitán, - že ja som absti-
nent.
     » redakcia
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SKLADOVÉ PRIESTORY 
NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

0948 303 756

59
-0

18
0

OBEC DOLNÁ SEČ, Obecný úrad Dolná Seč 22, 935 31 
Dolná Seč, IČO: 00306894 v zmysle § 9a) ods. 9  Zákona 
138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-

sov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 
č.50 /2019 zo dňa 28.05.2019, 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti – budovy vedenej pod s. č. 280, p. č. 

851/11, o celkovej výmere 157 m², vedenom na LV č. 1, 
pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou vedený na 

LV č. 502.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
webovej stránke obce www.dolnasec.sk
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OBEC DOLNÁ SEČ, Obecný úrad Dolná Seč 22, 935 31 
Dolná Seč, IČO: 00306894 v zmysle § 9a) ods. 9  Zákona 
138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-

sov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 
č. 56 /2019 zo dňa 28.05.2019, 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
pozemkov  –  druh pozemkov: záhrady,  p.č. 71/1 a 71/2 

o celkovej výmere 1694m², vedenom na LV č. 1

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
webovej stránke obce www.dolnasec.sk
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Navštívte OPTIKU OPTOSAN 
v nových priestoroch:  Levice, Na Bašte 5. 
Zároveň na mieste každý utorok 

od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne 
zmeriame Vašu zrakovú ostrosť 
a zhotovíme okuliare na mieru.

Objednávky na č. t.: 
036/63 152 08, 0907 185 322 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

OČNÁ OPTIKA
Chcete byť TRENDY s okuliarmi priamo 

z výstavy MIDO 2019 v Miláne?
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www.regionpress.sk
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

už žiadne predražené
umelé matrace
vyrobené z ropy

„
„

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

MEZOTERAPEUTICKÁ 
LIPOLÝZA 
 

Dvojitá brada?
Už sa s ňou ďalej netrápte...

Ošetrenie, pri ktorom sa látka vpravuje 
priamo do tuku, ktorý sa následne rozpustí.
Aplikuje sa tiež na - brucho, boky, stehná, ramená.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tel.: 0905 919 485 

ÚČTOVNÍCTVO

Ďakujeme

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dobrý úmysel 
sa podaril. Peter 
Pollák sa stal prvým 
rómskym europo-
slancom, a ja som 
patrične hrdý na na-
šich voličov. Chceli 

sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad 
vecou, a že dokážu do Európy za nás všet-
kých poslať signál, že nie sme rasistická ani 
fašistická krajina.

Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát 
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej 
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštu-
doval vysokú školu, má doktorát a dnes on 
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na 
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.

Voľba Peťa je však zároveň aj voľba 
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal 
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám po-
skytla 380 miliónov eur na riešenie rómske-
ho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič 
z nášho štátneho rozpočtu.

Voľba Peťa Polláka je o odvahe posta-
viť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia 
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť ho-
voria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je 
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.

Zároveň platí, že promovať dobrého 
Róma na Slovensku body neprináša. Áno, 
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali 

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa roz-
hodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali 
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.

Politika nemôže byť len o populár-
nych riešeniach, krokoch a rozhodnu-
tiach. Politik musí byť schopný urobiť aj roz-
hodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim 
voličom. My sme ho týmto krokom urobili. 
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi 
mnohí napísali nenávistné maily, som na 
nás všetkých úprimne hrdý.

Petra som spoznal na jednej debate 
na vysokej škole. Ani som na neho dob-
re nevidel, ale počul som z druhej strany 
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží 
na tom, aby deti v osadách mali iný osud. 
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže 
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že do-
stať tieto deti do škôlky 
je základ, lebo len 
tak sa z nich nesta-
nú ďalší poberatelia 
sociálnych dávok.  
Lebo len tak nebude-
me na nich doplácať, 
ale budú rovnako ako 
my ostatní do štátneho 
rozpočtu odvádzať 
dane a odvody.

03
118

02
17

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
OB

YČ
AJ

NÍ
 ĽU

DI
A 

a 
ne

zá
vi

sl
é 

os
ob

no
st

i (
OĽ

AN
O)

, Z
ám

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7

20

0905 422 015

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny

VIZITKY
0905 422 015

59
-0

08
7

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý

Blažena Valkovičová 
valkovicova@regionpress.sk 
0905 422 015

OZVITE SA NÁM

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

Ministerka rozoslala otvorený list, 
aby pripomenula, že politická agi-
tácia nepatrí do škôl. Nezabudla 
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide 
o porušenie zákona, veď riaditelia 
majú podobných hrozieb málo. 

Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež 
by tak rýchlo postupovali v oveľa zá-
važnejších témach.

Isto, pustiť do školy politika, ktorý 
bude propagovať stranu, je problém. 
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi, 
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa dis-
kusiám o problémoch v školstve alebo 
skrátka rečnia o rôznych témach, aktu-
álne o Európskej únii? A sú spätí s kon-
krétnou stranou? Máme aj medzi poli-
tikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa 
mladým  občanom. Aj expremiér rea-
lizoval diskusie na školských pôdach. 
Rovnako sa producírujú ministri škol-
stva. Na rozdiel od bežných politikov 
sú ich reči diplomatické a odkláňajú 
témy, ktoré súvisia s kritikou. 

Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich 
poučovali pred návštevami vládnych 
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa 
diskusie selektovali a to je účelovejšie 
ako návšteva bežného politika, ktorý 
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho, 
aby propagoval svoju stranu. Zneuží-
vateľov vstupu do školy je veľmi málo 
na to, aby sa súčasná ministerka takto 
aktivizovala.

Diskusie v zmysle tematizovania 

problémov štátu nemožno považovať 
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto 
diskusie sú dôležité pre politickú gra-
motnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku 
kontroverzným preferenciám. Neobá-
val by som sa ani kritiky, aj tá sa musí 
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa 
kriticky nazerá na rôzne vlády a histo-
rické obdobia v histórii. Politika je exis-
tenčnou súčasťou našich životov. 

Nepriamej propagácii politickej 
strany sa nevyhneme a tej priamej by 
mal zabrániť riaditeľ či moderátor dis-
kusie. To si uvedomuje väčšina z nás 
a nie je potrebné, aby ministerka roz-
vírila v strachu o preferencie vládnej 
strany zástupnú tému. Skôr by som 
odporučil politikom zodpovedným za 
školstvo, aby začali viac navštevovať 
školy. Jednak aby zistili, o čom škola 
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a 
nekoncepčným zásahom v realite. Obá-
vam sa však, že to by si vyžiadalo priam 
návštevné turné, aby sa stihli vyhovo-
riť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa 
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo 
by to aj trošku odosobnenia, aby sa mi-
nisterka neurážala na stretnutiach, keď 
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej 
strane sa takto nemusia namáhať, veď 
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej, 
odpor stíchne, všetci sú spokojní.

Nuž, nie vždy treba zájsť do školy, 
aby ste boli úspešnými politikmi.

Politici v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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AUTOMECHANIKA
Požadujeme:
- prax v odbore oprava osobných
  motorových vozidiel
- samostatnosť
- schopnosť pracovať podľa
  technologických postupov
- zodpovednosť za vykonanú prácu

Ponúkame:
- plat na základe úkolovej mzdy
   v rozmedzí 1000 - 1800 € mesačne
- 13. a 14. plat
- odborný a �nančný rast

Autoservis
Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

SKLADNÍKA
Požadujeme:
- prax v oblasti vedenia skladu
- práca s PC
- samostatné myslenie

Ponúkame:  
- plat od 800 €
   mesačne

Životopisy
zasielajte na email:

autoluky@gmail.com

0905 341 185
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Požadujeme: 

                              
                              
                                

TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV 
                                                         

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

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

Ponuka práce

+ príplatky
Kozárovce a Tlmače

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Inzercia
0905 422 015

WWW.REGIONPRESS.SK
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kríŽovka

strávili 
(hovor.)

ž dka na   
voze podo- 
pierajúca  
rebriny

obšúchal
3. as     
tajni ky

grécka     
bohy a    
pomsty

zlé      
po asie

jemná     
vlnená     
tkanina

stáva sa   
redším    

patentný   
gombík

vykríklo
lovek,    

ktorý žije   
v askéze

rímske     
íslo 1001

vonkajšia  
as       

hrdina     
(bás.)

jed a      
(bot.)

zam au-   
ala

dopraví    
do siete

skratka 
laboratória 

otesá-     
vajme

skratka 
okultného  
krvácania

zna ka    
piva       

obli kový 
kamienok

požívaj    
tekutinu    

Stanislav   
(dom.)

2. as     
tajni ky

neexistu-   
jeme      

prenasle-  
dovalo

atestácia
kopa, štós  

Juliana    
(dom.)

vý ah     
(hovor.)

zamaž     
star. zn.    

pre deka-  
lúmen

záver     
hudobnej   

vety       
(hud.)

okrídlený   
tvor     

(kniž.)

Pomôcky: 
abies,     

lift, rek,    
liev

horský     
su ový     
prúd

zohli      
1.  as     
tajni ky

slovesná   
predpona  

lesklý    
náter

spôsobil   
roz aro-   

vanie

zna ka    
pre yard   

predložka  
so 7. pád.

staro-     
rímsky     
úradník

Anastázia  
(dom.)     

ro né    
obdobie

akým spô-  
sobom? ?

Pomôcky: 
tibet, sel,   
Ate, coda,  

nefrolit

Colník podozrieva manželku z nevery,                    
tak sa vytratí z colnice a vyrazí domov.                   
Pred domom cudzie auto, doma nájde manželku 
v posteli a na stole víno a dva poháre. Colník 
prisko í ku skrini, otvorí ju a všade f ašky 
alkoholu.
- Tak tu je to v poriadku!
Prisko í k posteli a z pod postele vytiahne kartóny 
cigariet.
- Tak tu je to tiež v poriadku!
H adá alej a zrazu sa z perináka vysunie 
stoeurová bankovka. Colník ju zoberie a hovorí:
- Do perináka som sa už pozeral,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Bývanie

Ak ste vlastníkom bytu, pravdepo-
dobne ste v týchto dňoch dostali 
ročné vyúčtovanie za bývanie. Ak 
sa tak nestalo, správcovia byto-
vých domov a spoločenstvá vlast-
níkov majú povinnosť vám ho do-
ručiť najneskôr do 31. mája.

Na faktúre si nezabudnite skontrolo-
vať jednotlivé položky. V prípade, že sa 
náklady na niektoré služby rozpočítava-
jú podľa osôb, napríklad osvetlenie spo-
ločných priestorov, v ročnom vyúčtova-
ní by mal byť uvedený aj celkový počet 
osôb, na ktoré sa táto suma rozpočítava. 
Ak sa náklady rozpočítavajú na byty, 
musí byť vo vyúčtovaní uvedený počet 
bytov v bytovom dome.

Spotreba tepla sa nedá presne zmerať
Najväčšiu časť prevádzkových nákla-
dov bytového domu tvoria platby za 
teplo a teplú vodu, môže to byť tretina 
až polovica mesačnej zálohovej platby. 
Náklady na vykurovanie sa v bytovom 
dome rozpočítavajú tak, aby sa zohľad-
nili prestupy tepla medzi jednotlivými 
bytmi. Podľa vyhlášky sa celkové ná-
klady rozdeľujú na dve časti – jedna sa 
rozpočíta podľa plochy bytu a druhá 
podľa nameraných údajov o spotrebe 
tepla. „Vyhláška pritom odporúča, aby 
sa minimálne 60 % z nákladov na tep-
lo rozpočítavalo podľa podlahovej plo-
chy bytu a zvyšných 40 % pripadá na 
namerané údaje. Vlastníci bytov však 
môžu tento pomer hlasovaním zmeniť. 
No musia rátať s tým, že ak sa rozhodnú 
rozpočítavať náklady na teplo vo väčšej 
miere podľa nameranej spotreby, niek-
torí zaplatia za teplo vo svojom byte aj 
trikrát viac ako ich susedia, hoci teplom 
neplytvajú. Doplácajú tak na nevykuro-
vaný byt vo svojom susedstve,“ upozor-
ňuje L. Hendrichovská zo Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá 
je odbornou konzultantkou v poraden-
skom centre Žiť energiou.

Dobrá rada: Čo sa oplatí porovná-
vať? Vo vyúčtovaní si všímajte nielen 
spotrebu svojho bytu, ale celého domu. 
Súčasťou vyúčtovania by malo byť aj 
medziročné porovnanie spotreby a hos-
podárenia s teplom v bytovom dome. Z 
týchto údajov môžete vyčítať, či ste ten-
to rok minuli v dome viac tepla.

Platíte nielen za teplo, 
ale aj za komfort

Druhou významnou položkou je tep-
lá voda. „Pri bezplatnom poradenstve 
sa často stretávame s tým, že ľudia sa 
mylne domnievajú, že by mali platiť len 
toľko, koľko teplej vody spotrebujú. Vo 
vyúčtovaní sú však vždy okrem platby 
za vodu uvedené aj náklady na jej ohrev, 
ktoré sú vždy rozdelené na dve časti – 
základnú a spotrebnú. V bytovom dome 
totiž platíme aj za istý komfort, a síce, že 
teplá voda je nám k dispozícii v neob-
medzenom množstve takmer celý deň,“ 
zdôrazňuje L. Hendrichovská. Objasňu-
je pritom, že z každého vodovodného 

kohútika by mala tiecť voda s teplotou 
minimálne 45 stupňov, a to od 4. h rána 
do 23. h večer. V praxi to znamená, že 
voda prúdi v cirkulačnej sústave, a keď 
ju nepotrebujeme, ochladzuje sa a preto 
sa musí dohrievať na požadovanú tep-

lotu. „Ak v bytovom dome príliš šetríme 
teplou vodou a náš odber je malý, voda 
sa musí častejšie dohrievať a vtedy viac 
platíme za samotnú cirkuláciu, ktorá je 
zohľadnená práve v základnej zložke,“ 
hovorí L. Hendrichovská.

Nižšia spotreba, vyššia cena
Celkové náklady za dodané teplo na 

prípravu teplej vody sú rozdelené na dve 
časti – 20 % je základná zložka, ktorá 
sa rozpočítava rovnakým dielom medzi 
všetky byty, bez ohľadu na to, koľko ľudí 

v byte býva či aký veľký je byt. Zvyšných 
80 % sa rozpočítava podľa nameranej 
spotreby teplej vody v bytoch. Z toho 
vyplýva, že ak v byte býva len jeden 
človek a má menší odber teplej vody 
ako jeho susedia, základná zložka tvorí 
u neho väčšiu časť. „Konečná cena za 
jeden kubík teplej vody sa pohybuje od 
8 do 15 eur. V bytovom dome platí, že s 
klesajúcou spotrebou sa nám cena vody 
zvyšuje. Napríklad keď sa nasťahujete 
do novostavby, kde ešte nie sú obsadené 
všetky byty, takže spotreba vody je výraz-
ne nižšia, než na akú je nadimenzovaný 
ohrev, cena za kubík teplej vody bude u 
vás vyššia, pretože platíte viac za jej prí-
pravu - dohrievanie vody v cirkulačnej 
sústave,“ vysvetľuje L. Hendrichovská.

Dobrá rada: Bežná spotreba teplej 
vody je od 12 do 16 m³ na osobu a rok. 
Ak je vaša spotreba vyššia, zrejme by 
ste mali vodou viac šetriť. Napríklad 
neumývajte riad pod tečúcou vodou a 
vaňový kúpeľ vymeňte za sprchovanie s 
úspornou hlavicou, ktorá reguluje prie-
tok vody na 4 l za minútu. Kým kúpeľ vo 
vani, do ktorej napustíte 100 l vody, vyj-
de približne na 1 euro, desaťminútové 
sprchovanie s úspornou hlavicou stojí 
40 centov. Ale pozor, keď používate kla-
sickú hlavicu, za rovnaký čas v sprche 
zaplatíte aj 2 eurá.

Vyúčtovanie možno reklamovať
Ak máte pochybnosti o správnosti 

vyúčtovania, obráťte sa na vášho správ-
cu a žiadajte si vysvetliť sporné údaje či 
spôsob výpočtu cien a rozpočítavania 
nákladov. Ak u správcu nepochodíte, 
môžete požiadať o prešetrenie Sloven-
skú obchodnú inšpekciu. Poslednou in-
štanciou je súd. Dátum, dokedy môžete 

uplatniť reklamáciu, nájdete na svojom 
ročnom vyúčtovaní.

Kde sa poradiť
Ak sa vo vyúčtovaní nákladov za 

energiu nedokážete zorientovať a po-
trebujete sa poradiť alebo vás zaujíma, 
ako by ste mohli znížiť spotrebu energie, 
bezplatne vám poradia odborní konzul-
tanti Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry, ktorých nájdete v poraden-
ských centrách Žiť energiou v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Čo ak vaši susedia príliš šetria?
Ak teda nechceme platiť priveľa, mu-

síme dbať najmä na to, aby sme zbytoč-
ne neprekurovali a neplytvali teplou vo-
dou. Na druhej strane však ani prílišné 
šetrenie sa nám nemusí vyplatiť. Ako je 
to možné? Obyvatelia bytového domu 
podľa odborníčky často zabúdajú na to, 
že bytový dom je vykurovaný ako celok 
a na spotrebe tepla sa podieľajú spoloč-
ne všetci vlastníci bytového domu. „Ak 
niekto svoj byt prekuruje, zvyšuje sa 
spotreba tepla nielen pre jeho byt, ale aj 
pre celý dom. Ak, naopak, niekto príliš 
šetrí teplom tak, že vypína radiátory, je 
to na úkor susedov, ktorí potom musia 
kúriť vo svojich bytoch viac, aby vyrov-
nali straty tepla spôsobené prestupom 
cez steny. V zime je vonku v priemere 5 
°C. Aj keď vypnete úplne radiátor v byte, 
teplota neklesne pod 16 °C. Takýto byt 
spotrebuje počas zimy teplo vo výške 
takmer 70 % nákladov na vykurovanie, 
ktoré zaplatia jeho susedia,“ vysvetľuje 
Lucia Hendrichovská.

Informácie poskytla: 
SIEA / www.zitenergiou.sk

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Vieme, kde vám poradia a kde môžete vyúčtovanie reklamovať

Ako na ročné vyúčtovanie nákladov za byt

ilustračné foto                                                                                                                                                                                         zdroj ri pixabay

BYVANIE

Čo môže spôsobiť 
nedoplatky?

áno, určite ste kúrili viac, takže aj 
vaše náklady musia byť vyššie.

šetriť, alebo svoj byt nevyužívajú – 
teplo do ich bytu tak prechádza od 
vás a od iných susedov, preto viac 

kúrite a viac platíte.

stáva sa to napríklad vtedy, keď sa 
zvýši počet osôb v domácnosti a vý-
razne stúpne spotreba teplej vody.

zálohových platieb.

prípadne vaši susedia plytvajú, a to 
zvyšuje spotrebu za celý dom.



LV19-22 strana- 16

34
-0
00
1-
4

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������
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Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
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11 EUR/hod.
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(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto
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