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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Neobyčajne obyčajné dni

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

MEDJUGORJE

24. - 30.8. 2019

PENZIÓN, POLPENZIA, UZNANÉ VATIKÁNOM!!!

RÍM

6.10. - 10.10. 2019,

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA,
AUDIENCIA U PÁPEŽA

UŽHOROD

25.10. - 26.10. 2019,

VEĽKÝ ZÁUJEM, PREHLIADKA, NÁKUPY,
POTREBNÝ PAS
59-0042

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!
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0910 908 246

59-0178

59-0005

59-0136
59-16
59-0032

0915 896 536

- zámkové dlažby
- obklady a dlažby
- murované ploty
- murovacie práce

59-0145

STAVEBNÉ
PRÁCE

Volajte -Hívjon

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA - EŠTE VOĽNÉ

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Tel.: 0905 919 485

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019

ÚČTOVNÍCTVO

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

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

VYUŽITE NAJKRAJŠÍ TERMÍN V STREDE LETA:
24.7. - 1.8. 2019, voľné 4 apartmány

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

59-0161

59-0020

AZBESTOVÝCH STRIECH

OKNÁ - DVERE

LETO: LIGNANO SABBIADORO

0905 422 015

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

VLASTNÁ VÝROBA

9

INZERCIA

NAJLACNEJŠIA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0917 457 492

59-0167

INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

59-0090

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

POZOR!

Odstránime mokré, vlhké steny!
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bývanie, auto moto
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TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových
kosačiek
• Náhradné diely Babetta

ZĽAVY NA VYBRANÝ TOVAR V PREDAJNI

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

tel.: 036/63 487 43

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

mobil: 0917 620 574

levice@pacyga.sk

+ 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

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

59-0133

+ 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

59-0021

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

59-0086

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

LETÁKY

0905 422 015

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

59-0128

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

BB+<81'B9\ŮSUHGDMBVNODGXBLQ]B[PPB7*$LQGG
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bývanie, služby

Predaj a montáž klimatizacií
OM

NOVÝ SHOWRO
» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

Predajňa:

OTVORENÝ

čná záruka
o
r
5
á
n
e
ĺž
d
e
r
P
Daikin
na klimatizácie ás!
un
v Leviciach iba

www.sirux.sk

Kalnická cesta 13, Levice

59-0100

0948 543 214

59-0188

59-0034
59-0089

ZÁMOČNÍCKE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE,
ZVÁRAME AJ HLINÉK A NEREZ
máme dlhodobé skúsenosti
a bezkonkurenčné ceny
0908 153 768 • 036 622 96 73

59-0059

STRIEŠKY, ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS LEXANOM

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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4
právnik radí / SLUŽBY

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Hľadám výpomoc dôchodca, študent do domácnosti práca v záhrade, vrátane kosenia 0905686208
» Predám reťazovú pílu
Hecht 44. Málo používanú. Cena 70 eur. t.c.
0902852843.

11 HOBBY A ŠPORT
» ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» ODKÚPIM OBRAZY OD
JANKY ŽELIBSKEJ NACHÁDZA SA TO V PODNIKOCH
A NA LESNÝCH SPRÁVACH
0903868361
» KÚPIM STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094.

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

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

VIZITKY

Vykúpime

0905 422 015

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

garancia platu 1000 €/mes.

0903 404 935

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

45-0051

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Ničia Vás BANKY ?

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
» Predám šijací stroj Lada
plne funkčný za 50eur.
0902271798

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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59-0105
59
59-0118

07 REALITY / iné

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0905 638 627

06 POZEMKY / predaj

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

66-0112

05 DOMY / predaj
»
RD
CENTRUM
0944305646
» RD v H.Seči 0905776110

0907 355 835

BOJUJTE ! Volajte pomoc

» Dám do prenájmu 2.izb.
zariadený byt na Vinohradoch. tel. 0903443608 po
16.00 hod.

na prenájom
(svadby, oslavy)

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

04 BYTY / prenájom

36-0072

03 BYTY / predaj

51-0017

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel.0949154017

PRÍVESY

59-0012

Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

76-0009

01 AUTO-MOTO / predaj

(práva a povinnosti zamestnanca)

CHLADIACE

47-014

Nástup na rodičovskú dovolenku

59-0185

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY, bývanie
ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

používame
kovania AUBI

HUSOKAČKY 8 €/kg
HUSI
9 €/kg

BROJLEROVÉ KURENCE 3,50 €/kg

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

59-0131

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

OBJEDNÁVKY: 0905 745 006 • 0903 944 151

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

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

59-0087

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

KAMENÁRSTVO
najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

3

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

59-0019

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

59-0074

-65 %
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Michal Macho

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

85_0430

͠͠ßß͠ - ͠͠ßß
nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk

11- ročná prax
59-0014

Slovenčina naša
Nie báječná
napr. žena, ale nádherná, znamenitá.

PREJDITE
KU SKYLINKU!

%#
(!&

od 1 €

59-0118

!&!

LEN ZA 7,30 €
!' 

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY


59-0010

45-0027

0907 652 710

STIERKY

!&" #
   $$$

! 

Inissat_inz_137x102.indd 1

LV19-25 strana-

59-0191

SADROKARTÓN
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na rovinu / SLUŽBY

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

14 RôZNE / iné

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

Autoservis

Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

AUTOMECHANIKA
Celoročne

NAJNIŽŠIE
CENY

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

- Plastové a hliníkové
okná a dvere
- Kompletné práce
- Doplnky

Ponúkame:
- plat na základe úkolovej mzdy
v rozmedzí 1000 - 1800 € mesačne
- 13. a 14. plat
- odborný a finančný rast
Životopisy
zasielajte na email:
autoluky@gmail.com

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

Ponúkame:
- plat od 800 €
mesačne

0905 341 185

45-0185

16 ZOZNAMKA

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

LETÁKY

ŽP EKO QELET a.s.

0905 422 015

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Levice 0911 611 925

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

Želiezovce 0911 711 032

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
LV19-25 strana-
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» Domáce práce nakupovanie
žehlenie
tel.0908176562
» Hľadám prácu. Kosenie
umývanie okien upratovanie všeobecne a upratovanie hrobov čistenie
kameňov a umývanie.
0902271798
» Hľadáme brigádu na 2 týž.
upratovanie tel.0910313516
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

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

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

76-0016

15 HĽADÁM PRÁCU

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

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

45-0019

» Predám bicykel, skrinkový
šijací stroj, veľkú dvojkolesovú káru. 0902096658
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

32-0024-4

Občianska
riadková
inzercia

7
krása, bývanie

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

LV19-25 strana-
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v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,
Tel. 0908 686 792, Najlepšie volať medzi 17.00 - 19.00

59-0104

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

59-0016

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

59-0039
59-0293

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

8
zdravie / SLUŽBY

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

STRECHY

predávame
montujeme

Zlavo y
až d

- 50%

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

Nové Zámky

Firma poskytuje letné zľavy 30%
Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.

LV19-25 strana-
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76-0031
76-0031

(dokončenie)

45-0067

Mediteriánska diéta

9
domácnosť

NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH
NOVOCHEMA

» Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
-Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.
» Prvá dovolenka pri mori.
Manžel vylieza z vody a
žena sa ho nedočkavo
pýta:
-Tak aké je more?
-Ako tvoje polievky drahá!
Slané a studené…
» Kedy muž na dovolenke

otvorí žene dvere na aute?
1. Keď má nové auto.
2. Keď má novú ženu.

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

www.novochema.sk

LETNÁ AKCIA V NOVOCHEME
Termín trvania akcie: od 24.6. do 13.7.2019 alebo do vypredania zásob

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

Balenie: 0,9 kg

» Turista v Petrohrade sa
pýta:
-Kde je blízko dobrá reštaurácia?
Miestny znalec mu odpovedá:
-Vo Fínsku.
» - Čo je štatistika?

- Niečo ako plavky, ukazujú
veľa, ale skrývajú to podstatné.

» Ide rybár okolo jazera a

vidí druhého rybára. Pýta
sa:
- Tak čo, aká je voda?
A druhý odpovedá:
- Výborná, rybám sa ani
nechce von.

» - Prečo je ráno rosa?
- Lebo Zem sa pri otáčaní
zapotí.
» - Mami, môžem sa ísť kúpať do mora?
- V žiadnom prípade, sú príliš veľké vlny.
- Ale ocko sa kúpe!”
- Ocko môže, ten má uzavretú vysokú životnú poistku.

ODHRDZOVAČ
Vysokoúčinný
EXTRA -odhrdzovací

- Vrchný syntetický
email na kov,
drevo a betón.
Pre exteriér
aj interiér.
Celkom 45
odtieňov.

prostriedok.
BEZOPLACHOVÝ.

Balenie 0,5 kg

1,34 €

Balenie 1 kg

Balenie 0,75 kg

STARÁ CENA:

3,46 €

NOVÁ CENA:

ADNA

MIMORI

AKCIA

1,95 €

FF HĹBKOVÁ
PENETRÁCIA
- Univerzálny
bezfarebný
penetračný
prostriedok.

Balenie 1 kg

Balenie 5 kg

2,10 € 8,40 €

RIEDIDLO S 6001
a S 6006

- Základná
antikorózna
syntetická
farba.

- Na riedenie
syntetických
náterových hmôt.

Balenie 1 l

Balenie 0,90 kg

1,62 €

PENETRAN

PREMIO COLOR

- Vodouriediteľná
farba na fasády
aj interiér. Možnosť
tónovania
podľa vzorkovníka
a vlastných
predstáv.

- Asfaltový
penetračný náter
na penetráciu
muriva a betónu
pod krycie
asfaltové laky, tmely
a asfaltové pásy.

- Farebná interiérová
maliarska farba
s výbornou
krycou
schopnosťou
a ľahkou
spracovateľnosťou.

Balenie 3 kg

6,88 €

AKRYLOVÝ
TMEL

- Cementové lepidlo
na lepenie
a stierkovanie
polystyrénu
a minerálnej vlny.

- Pružný
a pretierateľný.

4,68 €

SYZAN

NOVOPLAST FF

BAUTEKO SUPER
KLEBER

Balenie 25 kg

Balenie 4 kg

2,15 € 7,72 €

3,98 €

3,84 €

» Letkis je taký tanec, ako
naše hospodárstvo - dva
kroky dopredu, štyri dozadu a ešte sa aj pri tom
tlieska!

SYNTA

Balenie 12 kg

Balenie 3 kg

23,78 € 8,54 €

Balenie 14 kg

Balenie 4 kg

30,80 € 7,00 €

vých
16 hotoeňov
i
odt

Balenie 7,5 kg

12,41 €

4 kg bal.

6,23 €

Balenie 315 ml

1,49 €

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Akciová ponuka platí v termíne od 24.6. do 13.7.2019 alebo do vypredania zásob.

»

- Najradšej chodím do
rybárskeho spolku. Vždy
keď prídem, vítajú ma s
otvorenou náručou.
- Vinco, oni ťa nevítajú, iba
ukazujú akú veľkú rybu
práve chytili.

» redakcia
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politická inzercia / SLUŽBY
V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» 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

Zlatica Kušnírová pozýva

Skutočné problémy používania
národného jazyka
Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si

mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

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

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

85_0410

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

CALL CENTRUM:

0905 552 537

IENKY

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

UBYTOVANIE a

85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené
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ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

VODIČ

Info: na tel. č. 0911/506 233
NAJLEPŠIE CENY

PERSONÁLNEJ INZERCIE
34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!
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0905 422 015
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59-0195

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

nákladného vozidla kategórie C,
zvozového vozidla komunálneho odpadu
PLAT: 4€ / hodina brutto

DOPR

85_0426

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS

22
rokov na trhu
1997-2019

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

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

www.izomer.sk

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85 0026

59-0008

preto volajte 0903 727 829

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

