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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

Smutné Slovensko

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-0118

0905 422 015
KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0059

59-0167

INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 

LETÁKY

Odstránime mokré, vlhké steny!
59-0090

telefón: 0904 046 416

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

POZOR!

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

UROBÍME ZA VÁS !!!

REKONŠTRUKCIE BYTOV

59-0125

Pred nami je na záver posledného

ŠPINAVÚ PRÁCU

ZATEPLENIE BUDOV

59-040

Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu betónu,
dlažby, asfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.

59-0185

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“

59-0086

Najčítanejšie regionálne noviny
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce

IZOLÁCIE

0902 680 207 • 0903 519 876

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

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

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 €

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

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne
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59-0079

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

76-0046

0911 28 88 68

59-0016

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

59-0161

59-145-7
59-0153

AZBESTOVÝCH STRIECH
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SLUŽBY

LEVICKO
Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

59-0034
59-0089

59-0005

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

BROJLEROVÉ KURENCE 3,50 €/kg

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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD

používame
kovania AUBI

Slovenčina naša

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0087

OBJEDNÁVKY: 0905 745 006 • 0903 944 151

INZERCIA

Spisovne

je môžeme, nie môžme.

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

59-0131

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

+ 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

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

+ 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

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

HUSOKAČKY 8 €/kg
HUSI
9 €/kg

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

59-0133

Redakcia:

Nový Mitsubishi

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

Stredné Slovensko
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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

Od

9 490 EUR

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.

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

59-0015

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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ZDRAVIE / SLUŽBY

02 AUTO-MOTO / iné
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL. 0919420515
» KÚPIM STARÚ JAWU PERAK
250 350 ZETKU 125 150 JAWA
90 AJ DIELY 0949150398

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 1-izbový byt v
centre Levíc 0904406726

05 DOMY / predaj
» RD j Botu 0944 305646

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu garáž
v Leviciach pri Priemstave.
Voľná ihneď. 0905976171
» PRENAJMEM GARÁŽ V
LV NA ŠAFÁRIKOVEJ ULICI
0908598206

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám kozičku nar. v
pol. februára, cena 50eur,
0918212397
»
Predám
pávy
0949225092

11 HOBBY A ŠPORT
» Predám bicykel horský a Libertu cena 50e
0911276743
» ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
» ODKÚPIM OBRAZY OD
JANKY ZELIBSKEJ NACHÁDZA SA TO V PODNIKOCH
A NA LESNÝCH SPRÁVACH
0903868361
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» 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
14 RôZNE / iné
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Z historického hľadiska skladba stravy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava
iná, ako strava Grékov alebo Talianov.

ktorých druhov rýb a morských plodov.
ɧ 6WUDYD P£ V¼ÏDVQH SUHYHQW¯YQ\
účinok pred vznikom rakoviny až
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
ɧ3ULD]QLY¿YSO\YP£DMQDNRPSHQvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špaɧ 1DSRP£KD VSU£YQHM IXQNFLL QHUnieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených GHPHQFLH 3DUNLQVRQRYHM D $O]KHLPHtukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najviac, lebo:
zdravšími stravovacíɧ &KU£QL SUHG VUGFRYRFLHYQ\PL mi spôsobmi.
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
ɧ3RP£KDSULXGUŀDQ¯KPRWQRVWLDM
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

Vinohrady - pribudne parkovisko pre 100 vozidiel
Mesto Levice dokončuje výstavbu parkoviska na
sídlisku Vinohrady na Hlbokej ulici, kde vznikne
vyše 100 parkovacích miest. Do užívania by malo
byť odovzdané do konca tohto mesiaca. Náklady
na výstavbu parkoviska predstavujú 770.000 eur.
Stavebné práce sa začali koncom novembra minulého roka, počas zimných mesiacov boli prerušené. „Parkovisko bude súčasťou novobudovanej miestnej komunikácie Stará Družstevnícka
ulica, prepájajúcej Hlbokú ulicu s Tatranskou.
Táto nová ulica bude rozdeľovať parkovisko na
dve časti. Pozdĺž komunikácie je na jednej strane
navrhnuté parkovisko s kolmými parkovacími
státiami a na druhej strane parkovisko so šikmými parkovacími státiami,“ informovala Adriana Macáková z Mestského úradu v Leviciach.
Pôvodne bolo v projekte navrhovaných 111
parkovacích miest, avšak z dôvodu vzniknutej
kolízie novobudovaného parkoviska s vybudovanou in-line dráhou sa pristúpilo k úpravám projektovej dokumentácie, čím sa znížil celkový počet parkovacích miest na 101.
Parkovisko je navrhované nielen z dôvodu potreby zvýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady, ale aj z dôvodu výstavby športovo-oddychovej zóny Park pohybu. „Účelom
výsadby je prekrytie spevnených plôch korunami stromov a zároveň pohľadová izolácia od
rekreačných a športových plôch. Pribudne tu
vyše 50 stromov, kríky a trvalky. Výsadba zelene sa uskutoční na jeseň,“ uviedla Macáková.
Na základe schválených finančných prostriedkov v zmene rozpočtu pribudne nové parkovisko
aj na Dopravnej ulici, kde vznikne 50 parkovacích
miest.

KAMENÁRSTVO
najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety
• schody – prírodné, umelé
PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef - 0905 245 327

59-0074

01 AUTO-MOTO / predaj

Mediteriánska diéta

Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk
Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

0911 939 149
INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 422 015
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59-0177

Občianska
riadková
inzercia

Rybníky V - pribudlo 181 nových parkovacích miest
Na sídlisku Rybníky V v Leviciach pribudlo nové
parkovisko. Vzniklo 181 parkovacích miest, z toho
šesť je vyhradených pre telesne postihnutých. Súčasťou parkoviska je verejné osvetlenie, na jeseň
pribudne zeleň. „Dohodli sme sa s realizátorom
stavby, že výsadbu zelene odložíme na jeseň,
keď budú vhodnejšie poveternostné podmienky.
Teraz by mohli mať stromy problém uchytiť sa a
je väčšie riziko, že vyschnú,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Leviciach Rastislav Juhár.
Výstavba parkoviska sa začala v polovici októbra minulého roka. Celkové náklady na jeho vybudovanie boli vyčíslené na 553.000 eur, suma bola
vyčlenená z rozpočtu mesta. Parkovisko vzniklo
na pozemku, ktorý mesto odkúpilo od súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath.
Náklady na kúpu pozemku predstavovali takmer
200.000 eur. „Práve odkúpenie pozemku bolo asi
na celom projekte najkomplikovanejšie. Kupovali
sme ho od spoločnosti sídliacej v zahraničí, dlho
to trvalo a výstavba sa tým naťahovala,“ zhodnotil
Juhár. Od nového parkoviska vedenie mesta očakáva odstránenie chaotického parkovania a bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu v rámci sídliska
Rybníky V.
» TASR

5
BýVANIE

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

3

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

59-0019

-65 %

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

Michal Macho

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

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

59-0014

59-0008

11- ročná prax

www.regionpress.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
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NA ROVINU / SLUŽBY

15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám prácu. Kosenie
umývanie okien upratovanie všeobecné a upratovanie hrobov čistenie
kameňov a umývanie
0902271798.
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
» Mám 66, hľadám pokojné slušné bývanie najradšej na dedine. Môže byť aj
osamelá rodinne založená
žena s dobrým srdcom.
Som int. všestr. domáci kutil. Sms 0908265741
» 54r.muž hľadá ženu
0917049831
» 52 ROČNÁ HĽADÁ MUŽA
NEFAJČIARA. MAĎARČINA
VÍTANÁ. 0905582373
» Mám 66, hľadám pokojné slušné bývanie najradšej na dedine. Môže byť aj
osamelá rodinne založená
žena s dobrým srdcom.
Som int. všestr. domáci kutil. Sms 0908265741

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je
univerzitný profesor, popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v
domácom i medzinárodnom meradle.
Ako slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Profesionálne je okrem iného zameraný na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

centrálne verejné obstarávania?
Skúsme konkrétnejšie.
Keďže som z kultúry, myslím napríklad na 214 miliónov eur na digitalizáciu
z eurofondov, kde sa niektoré národné
projekty cez „našich ľudí“ predražili o
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré
mali byť hotové uzž v roku 2015? EuroČo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si fondy na vzdelávanie a kultúru mali
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu? odstrániť naše civilizačné zaostávanie.
Takému štátu hrozí civilizačný úpa- Peniaze sa minuli a míňajú a zaostávadok a závislosť na vyšších civilizáciách. nie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu.
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale, Čo chceme od ministra kultúry, čo nezaveď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy bránil vývozu busty, ktorá má hodnotu
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš desiatok miliónov do zahraničia, lebo
výskum, vývoj, inovácie a naša konku- to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý
rencieschopnosť sú komparatívne málo minul desiatky miliónov na nezmyselné
audity, analýzy a nákupy nepotrebných
významné.
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti cédečiek za 20 miliónov korún a nezavedy a výskumu práve hviezdne a me- bezpečil záchranu nášho písomného
dedičstva? Čo môžeme očakávať od midzi vedcami je zlá nálada.
Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a nisterstva školstva, ktoré nie je schopkultúru toľko peňazí, ako je teraz. Poli- né reformovať školstvo a nemá odvahu
tici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stá- redukovať na rozumnú mieru počet
le dookola drmolia, ako sa ekonomike vysokých škôl? Ktoré nie je
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda, schopné koncentrovať sily
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú a prostriedky na nejakú
v materiálnom aj duchovnom zmysle. inovačnú prioritu? Ktoré
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politi- fakticky legalizuje plagikov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus átorstvo a nedokáže
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak efektívne čerpríšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od pať eurofonpolitikov, ktorí sa podieľajú na tunelova- dy?
ní verejných zdrojov a predražovaní cez » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

0905 422 015
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45-0178

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

Potrebujeme reset a reštart II.

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

STAVEBNÉ PRÁCE

 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

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

OBKLADY

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

Volať len v pracovnú dobu

0915 104 234

STIERKY

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

SADROKARTÓN

AUTOBATÉRIÍ

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00

45-0051

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

Chcete si
podať
inzerát?

59-0010

Občianska
riadková
inzercia

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.

0907 652 710

45-0027

Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

0903 405 588
0905 983 602

LV19-24 strana-
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94-0103

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

7
SLUŽBY

VLASTNÁ VÝROBA
KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

OKNÁ - DVERE

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

Slovenčina naša

Opakujeme,

59-0020

59-0136
59-16

že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.

CHLADIACE

!&!

na prenájom
(svadby, oslavy)

!' 

%#
(!&

od 1 €

59-0012

59-0099

Dispečing SK - 0950 333 222

!&" #
   $$$

! 

59-0191

Levice
45-0006

0905 638 627

0905 422 015


66-0112

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

0907 355 835

INZERCIA

LEN ZA 7,30 €

PRÍVESY

Ničia Vás BANKY ?

PREJDITE
KU SKYLINKU!

59-0032

0917 457 492

59-0105
59
59-0118

- 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

Predaj a montáž klimatizacií
Inissat_inz_137x102.indd 1

07.06.19 13:21

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

LV19-24 strana-
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PRáVNIK RADí / SLUŽBY

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

na všetky
klimatizácie

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

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.

www.klimatizácielevice.sk

0910 567 898

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

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

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

ZBER A SPRACOVANIE

75-06-3

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0087

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

59-0135

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce

LV19-24 strana-
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LETÁKY

0905 422 015
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SLUŽBY, BýVANIE

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

STOP VYPADÁVANIU VLASOV!

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI
GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

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

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

LV19-24 strana-
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Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

59-0039

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia
priamo do pokožky prístrojom
Vital Injector 2
• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov
• zhrubnutie vlasového vlákna

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

59-0101

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

VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ

59-0104

v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,

NOVINKA LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA

10
acn, POLITICKá INZERCIA

Žime s Bibliou
„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“

hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
Vďaka pomoci dobrodin- c o v
pápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
ako 51 miliónov Biblií
pre deti v 189 rečiach
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
» www.acn-slovensko.sk
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.

» 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

UŽ STE TO POČULI?

VIZITKY

0905 422 015

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

Nové Zámky

Firma poskytuje letné zľavy 30%

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

splátky od 149 €

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

terasy

zimné záhrady

splátky od 98 €

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-24 strana-
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76-0031
76-0031

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

11
SLUŽBY

Stredisko starostlivosti o tvár

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

59-0033

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

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

ZĽAVY NA VYBRANÝ TOVAR V PREDAJNI

Dituria s.c., Sv. Michala 5, Levice
Otvorené: PO - SO 9:00 - 20:00 hod.

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
levice@pacyga.sk

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

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

mobil: 0917 620 574
59-0021

tel.: 036/63 487 43

SKLADOVÉ PRIESTORY

NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

76-0023

0948 303 756

www.regionpress.sk
LV19-24 strana-
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úNIA NEVIDIACICH
Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Nebojte sa
SRP¶FħQHYLGLDFLP
SULQDNXSRYDQ¯
Stalo sa vám už, že ste v obchode stretli nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý
po predajni „čudne“ blúdil? Možno do niečoho narazil a vám napadlo, že asi dobre nevidí...
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Bránil
vám vykročiť k danému človeku strach, pretože ste nevedeli, čo urobiť? Nie je to také zložité...

KROK ZA KROKOM

Choďte krok pred nevidiacim. Takto vás vie bez problémov
nasledovať. Vy nevidiaceho za ruku neťahajte. Nie je malé dieťa a navyše tým, že sa vás drží, dokáže „vycítiť“ aj to, že chcete meniť smer
chôdze.
Ak je pred vami prekážka, jednoducho ju opíšte –
napríklad: „Pred nami je debnička, musíme ju obísť.“ Alebo dotyčného poproste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.

Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne (možno má presnú predstavu) alebo popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve pri
pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete tiež vymenovať, čo je
v akcii alebo čo sa vám z tovaru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je
už trochu zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“
Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by chcel jogurt,
pomenujte mu, aké druhy či značky majú na výber. Ak sa nevie
rozhodnúť, skúste sa pozrieť na obal a prečítajte mu zloženie.
Pokiaľ niečo nie je tam, kde ste zvyknutí, pokojne to povedzte. „Hm, tu mala byť drogéria, ale nie je. Musíme ju pohľadať. Ale sú
tu konzervy, nepotrebujete niečo?“ Svoju predstavu danému človeku
nevnucujte, ani vám by sa to asi nepáčilo, no ak máte s určitým
produktom pozitívnu skúsenosť, povedzte ju. Rozhodnutie kúpiť či
nekúpiť je už len na ňom.

V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte na to, aby
bolo po pravej strane dosť miesta aj pre neho.

320&Ħ0Ŀ(7(
1(9Ζ'Ζ$&(08$-35Ζ3/$7(1Θ
Odveďte ho k pokladni a pomôžte mu pri vykladaní tovaru na
pás. Platbu v hotovosti či kartou už nechajte na pokladníka a zákazníka. Nápomocní však môžete byť pri nakladaní tovaru do tašky či
odprevadení pred predajňu. Tam už si nevidiaci opäť poradí.

3UHGVDP£WHSRFLWŀHQHYLHWHÏRYbXUÏLWHMVLWX£FLLXURELħ" 1LHNHG\ VWDÏ¯ SRXŀLħ YODVWQ¼ LQWX¯FLX WDNW Db ¼VWD
ȂMHGQRGXFKRVDRS¿WDMWHÏRDOHERDNRP£WHXURELħ
1HYLGLDFL Y£P WR EH] SUREO«PRY SRYLH Db QDVPHUXMH
Y£VWDNDE\WRERORSUHĊKRSURVSHģQ«DbNRPIRUWQ«

Î2$.1(9Ζ'Ζ$&Ζ9$Ģ8
3202&2'0Ζ(71("
Nič sa nedeje, určite to však neberte štýlom, tak nabudúce sa
na to „vykašlem“. Niektorí slabozrakí si vedia poradiť v orientácii v
obchode, ale možno vašu pomoc ocenia pri čítaní zloženia tovaru, pri
jeho odvážení alebo, ak sú bezradní, pretože v predajni premiestnili
jednotlivé produkty a nevedia ich nájsť na zvyčajnom mieste.

9Ζ(7(Ŀ("
Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri
nakupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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3ULSUDYLOD(OLģND)ULÏRYVN£35PDQDŀ«UNDQLHQHYLGLDFLFKDbVODER]UDN¿FK6ORYHQVND

Ak si všimnete, že do obchodu vošiel nevidiaci (má bielu palicu, môže/nemusí mať tmavé okuliare, príp. ho sprevádza vodiaci pes)
alebo slabozraký, neostýchajte sa ho osloviť. Podíďte k nemu, oslovte
ho a zľahka sa ho dotknite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie, pokojne to môžete komentovať: „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem,
ale ak máte záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu.
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“

35Ζ1$.8329$1Θ
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POLITICKá INZERCIA , ZAMESTNANIE

Stačilo už cirkusov
Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepSlovensk
šovať život ľudí na Slovensku.

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

Slovenčina naša

Hovorí sa
o desať minút, nie za desať minút.

(pri Galante)

a:
ponúk

UČENIE NÁS
BAVÍ A DOKONCA
AJ V LETE!

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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Neveríte? Máte možnosť vyskúšať si to zadarmo!
Ak si to neviete predstaviť ako je to možné, neváhajte a prihláste sa
na ukážkovú hodinu ZADARMO. Na takejto hodine si sami môžete
vyskúšať, či je náš spôsob výučby vhodný aj pre Vás a či Vám vyhovuje
rovnako, ako ďalším spokojným študentom jazykovej školy ZARAZ.
Kurzy sa otvárajú počas celého roka a radi Vás privítame aj na letných
konverzačných kurzoch.

Na ukážkovú hodinu v Leviciach sa môžete prihlásiť na www.zaraz.sk pod pobočkou Levice, alebo nám napíšte mail:
janaandelova@zaraz.sk , prípadne Vám radi poskytneme bližšie informácie na čísle 0902 645 030. Najbližšia
UKÁŽKOVÁ HODINA sa uskutoční 20.06.2019 a 27.06.2019 o 18:00 na ulici Vojenská 4. Tešíme sa na stretnutie.

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Ako to v Zaraz funguje?
Zabudnite na nekonečné bifľovanie, hrozivo
vyzerajúce gramatické cvičenia, či dlhánske,
hadiace sa stĺpce slovíčok. Učíte sa tak, že si
to ani neuvedomujete. Žiaden stres, žiadne
nudné monológy, a po hodine si pamätáte
všetko, o čom ste hovorili. Vyučovanie
v ZARAZ je jednoducho príjemné a všetko
ide akosi ľahšie.

Ako stráviť leto? To je otázka, ktorá teraz rezonuje u nás všetkých.
Máme pre Vás tip na zaujímavé spestrenie letných dní. Uvažovali ste
niekedy nad letnou jazykovou školou? Ste ten, čo si celý rok sľubuje,
že začne chodiť na angličtinu, a vždy to nejak nevyjde? Super správa,
Zaraz jazyková škola, otvára jazykové kurzy aj počas letných prázdnin.
Tak hor sa do toho a popri kúpaní a užívaní si letných radovánok, aj
trochu „speakovania“, alebo „sprechovania“ nie je na škodu.
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45-0194

www.hydinarskafarma.sk
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KRížOVKA
Krížovky s úsmevom
E V
Spišskej
Novej Vsi

skratka
autonómnej oblasti

odpil si

celý, po
anglicky
2. as
tajni ky

za iatok
pretekov

staroindická
bohy a
zla

klepaním
odstráni

Alexander
(dom.)

1. as
tajni ky

Sára leží na smrte nej posteli, Dávid, jej manžel,
je pri nej a ona mu hovorí:
- Musím sa ti s nie ím prizna . Náš syn Izák
nie je od teba.
- A od koho?
- Od starostu.
- ože? - uduje sa Dávid. - Taký fešák a vyspal
sa s takou škaredou ženou ako si ty?
- Ja som mu za to zaplatila.
- A kde si vzala peniaze?
- Z tvojho ú tu.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

mužské
meno

poprie,
neprizná

starorímska
bohy a
smrti

mužské
meno

3. as
tajni ky

citoslovce
obdivu

zamaže
bežec
na stredné
trate

znoj
staršie
mužské
meno
osedláva

skratka
pre iteretur

pásmové
horstvo
mimo
ihriska

tákajúci
sa losa

ohýba
dozadu
lepkavá
tekutina
kto robí
s mínami

mohla

Felícia
(dom.)
prekážalo
(kniž.)

vzácny
kovový
prvok
tvar prídav-

Juliánsky
kalendár
oddelenie
jury

ného mena

sorta
hrozna
napevno
napchal
operený
stavovec

druh
po ovného
psa
uvedomovaná
sníva

tu h a

zna ka
elektrónvoltu

bosorák
zna ka
mililitra

majúca
schopnos
lomi sa

lejak
(expr.)

malý orol

kypri pôdu
pluhom!

www.scalpermedia.sk

!

Pomôcky:
elatív, doger, all,
Kali, oron

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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ZAMESTNANIE
Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

Autoservis

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

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

AUTOMECHANIKA

Životopisy
zasielajte na email:
autoluky@gmail.com

0905 341 185

Vykúpime

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0905 422 015

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

Ponuka práce

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

staré driapané, nedriapané perie.
36-0072

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

óû÷þóþñþąz~ÿāĎòð
ąĂôóôýðYðûôñþZĉüôýĈ
+ príplatky

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

47-014

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

PRACOVNÁ PONUKA:

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

www.regionpress.sk

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

OZVITE SA NÁM
Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015
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76-0009

Ponúkame:
- plat od 800 €
mesačne

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

45-0008

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

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

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

45-0185

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

32-0024-3

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

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

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

��
��������������������

KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

Tel.:

kachle

85-0005

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

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

