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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Škodlivá slepota

59-0136
59-16

59-0188

INFO: 0908 153 768
PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

0903 376 067

59-0090

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

59-0016

INZERCIA

0905 422 015

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Družstevná 12, Hronovce

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Michal Macho

na TPP aj absolvent

11- ročná prax
59-0014

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

59-0011

na všetky
klimatizácie

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

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.
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www.klimatizácielevice.sk

0910 567 898

59-0135

59-0200

Miesto výkonu práce: Hronovce
Bližšie informácie osobne alebo na t. č.
0905 464 751thena.kovacsova@gmail.com

59-217

700 € brutto/mesiact WORD, EXCEL - pokročilý

NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

kontakt: 0904 055 455

Namontujeme Vám solárne
kolektory s príslušenstvom
za bezkonkurenčné ceny,
montujeme kolektory
zn. Thermosolar, aj iné.
Možnosť dotácie.

KOVACS AGRO, s.r.o.

STAVEBNÉ A MURÁRSKE
PRÁCE OD A PO Z
FASÁDA
ZÁRUKA NA PRÁCU
AUTODOPRAVA do 3,5 t

0919 193 878

na ohreve vody TÚV?

deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

59-0006

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku

Chcete ušetriť
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SLUŽBY

LEVICKO

PREDAJŇA

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

OBKLADY

MÄSIARSKY DVOR
ul. Hlavná 11, PSIARE

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

» Viete, ako sa volá človek,
ktorý má jemné ruky?
Rukojemník!

STIERKY

vatizérom a robotníkom?
Privatizér nič nerobí a robotník nič nezarobí.

INZERCIA

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

PREJDITE
KU SKYLINKU!

VIZITKY

0905 422 015

» Otázka, na ktorú ani Go-
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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

ogle nepozná odpoveď:
Čoho je na Slovensku viac
- dier v syre alebo dier v
zákone?

%#
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od 1 €

» Aká je najlepšia metóda

!&!

k určeniu pohlavia dieťaťa?
Pôrod.

LEN ZA 7,30 €

» Kedy môžeš mať pocit,
že ťa všetci maximálne ignorujú?
Keď sa ti ani dvere na fotobunku neotvárajú.

!' 

» Aký je rozdiel medzi šachistom a alkoholikom?
Žiadny. Obaja sú väčšinou
v inom svete a občas na
ťahu.
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

» Viete, aký je rozdiel medzi veselým a smutným
paroháčom?
Veselý o tom ešte nevie.
» Viete, čo je to optimizmus?
Kúpiť si za posledné peniaze peňaženku.

59-0191

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

•výroba a predaj domácich
údených výrobkov
• predaj slovenského mäsa

59-0202

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

» Aký je rozdiel medzi pri-

SADROKARTÓN

masiarskydvorpsiare

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

Vtipy
Hádanky

59-0010

Redakcia:

STAVEBNÉ PRÁCE
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» Prečo kohút kikiríka tak
zavčasu ráno?
Lebo, keď sa zobudia sliepky, už musí držať zobák!
» Viete, prečo sa blahobyt
bude písať s mäkkým i?
Lebo na Slovensku je to cudzie slovo.
» redakcia

Stredné Slovensko
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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

59-0013

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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bývanie, služby
- zámkové dlažby
- obklady a dlažby
- murované ploty
- murovacie práce

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

0910 908 246

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

59-0019

-65 %
3

používame
kovania AUBI

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

22
rokov na trhu
1997-2019

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY
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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-040

59-0086

telefón: 0 90 8 6 6 6 8 53 

ZATEPLENIE BUDOV

59-0115

UROBÍME ZA VÁS !!!

STAVEBNÉ
PRÁCE

59-0145

ŠPINAVÚ PRÁCU

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

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

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

www.izomer.sk

59-0008

preto volajte 0903 727 829
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

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

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

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-27 strana-
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zdravie / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Kúpim zachovalé gamatki
0949271318

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»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.

Flexiteriánska diéta
(nie úplne vegetariánska strava)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný
názov vystihuje podstatu – spojenie flexibility a vegetariánstva. Ide o prevažne
vegetariánsky spôsob stravovania,
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexiteriáni využívajú všetky výhody zkonzumácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale,
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené
mäso, chudý hamburger a samozrejme
ryby.
Je známe, že vegetariáni vážia menej,
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý.
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadváhy to u mužov znamená menej o 15 kilogramov a u žien o 10-12 kilogramov.
Pri uprednostňovaní rastlinnej potravy pred zmiešanou so živočíšnymi
výrobkami, sa znižuje výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení,
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva
túto skladbu stravy, len niekedy ani nevedia, že pomenovanie flexiteriánska diéta
vystihuje práve ich spôsob stravovania.
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a
prirodzene na domácu stravu. Niekedy
sa používa aj názov semi-vegetarián.
Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nejde o diétu so špeciálnymi obmedzeniami.
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru,
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah závisí od toho, či ste boli zvyknutý na každodenné konzumovanie mäsa. Pre toho,
kto je na mäso a mäsové výrobky zvyknutý niekoľkokrát denne, zmena môže
byť významná, ale ten, kto mäso má na
tanieri maximálne raz za deň, ľahko dosiahne zmenu. A história dáva za pravdu.
V minulosti ľudia mávali mäso iba v nedeľu a počas týždňa sa stravovali prevažne vegetariánsky a výskyt civilizačných
ochorení bol významne nižší.
Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevyužíva mäso, ale bielkoviny z rastlinnej
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa
a hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem
skupiny nemäsových bielkovín, diétu
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín:
ovocie a zeleniny, celozrnné obiloviny,
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiadna zo skupín sa nevynecháva. Strava je
v režime 300-400-500: raňajky majú 300
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé
jedlá medzi nimi majú 150
a tak celkový denný príjem je 1 500 kcal, čo predstavuje 6 300 kilojoulov.
Podľa dennej aktivity je
možné samozrejme príjem zvýšiť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Nemocnica získala darom
zo Švajčiarska nové lôžka
V levickej nemocnici pribudli nové nemocničné
lôžka. „Nové postele predstavujú vyšší štandard
nemocničných lôžok, svojou funkcionalitou spĺňajú predpoklady náročnejšej manipulácie s pacientom.
Ich súčasťou sú kvalitné matrace, pohyblivé
bočnice a ďalšie príslušenstvo. Pre pacientov znamenajúpredovšetkým zvýšený komfort liečby a
bezpečnosť,“ povedal Anton Hanušín, riaditeľ Nemocnice Levice.
Celkovo 30 postelí pribudlo na neurologickom,
pediatrickom, gynekologickom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Pôvodné postele, ktoré
nahradili, boli rozdelené do skupín na základe
stupňa opotrebovania, časť bola vyradená a bude
zlikvidovaná. Ďalšia skupina lôžok bude v budúcnosti taktiež nahradená.
Nové nemocničné lôžka získala nemocnica formou daru zo Švajčiarska prostredníctvom Kresťanskej policajnej asociácie, Cirkvi bratskej, kaplnky
Levice a CPV Schweiz.
Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku
a je jednou z najväčších nemocníc v Nitrianskom
samosprávnom kraji. Jej spádovú oblasť tvorí viac
ako 160.000 obyvateľov. Nemocnica prevádzkuje
21 ambulancií a desať lôžkových oddelení. Jej súčasťou je aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti.
» TASR

najpestrejšie noviny v regióne

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»PREDÁM ŠLAPACÍ ŠIJACÍ
STROJ MINERVA ZA 50 eur
VIACÚČELOVÝ
VYSÁVAČ
APOLLO ZA 100 eur A SKLADACÍ BICYKEL ESKO ZA 30 eur
094853643
»Predám víno nad 30
litrov za 0,70 € v LV. Tel.
0366224096
»Predám plne funkčný šijací stroj Lada za 30eur.
0902271798

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré gumené babiky, 0910183053
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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SLUŽBY

VLASTNÁ VÝROBA

KAMENÁRSTVO

OKNÁ - DVERE

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

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

CHLADIACE

9

PRÍVESY

LETO: LIGNANO SABBIADORO

VYUŽITE NAJKRAJŠÍ TERMÍN V STREDE LETA:
24.7. - 1.8. 2019, voľné 4 apartmány
STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA - EŠTE VOĽNÉ
59-0185

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

OSVIENČIM 4.10. 2019
RÍM 6.10. - 10.10. 2019,

UŽHOROD

25.10. - 26.10. 2019,

VEĽKÝ ZÁUJEM, PREHLIADKA, NÁKUPY,
POTREBNÝ PAS

 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

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

AUTOBATÉRIÍ

59-0059

45-0051

59-0034
59-0089

0944 423 566

45-0010

DOPRAVA

59-0118

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

24. - 30.8. 2019

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

VÝKUP

MEDJUGORJE

PENZIÓN, POLPENZIA, UZNANÉ VATIKÁNOM!!!

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

59-0032

0917 457 492

59-0074

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

Saratovská 2, LEVICE
t

t04#EPTLZWÝFULZISÞCLZ
tQSFHMFKLBQSPUJÝNZLPWÈ
EPQSÓWFTPWBWP[ÓLPW

tMaUZ QSBIZ
t,7)ISBOPMZ
hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm tQSBDPWOÏEPTLZ
tLPWBOJB ÞDIZUZ
tQSFHMFKLZCSF[PWé CVLPWé
tOBKWÊŘÝÓWâCFSESFWFOýDIMÓÝU tQSFDIPEPWÏMJÝUZ

tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
tESFWPUSJFTLBCVLBT
tTPMPMJU

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
tQPTUFMF
tQSBDPWOÏTUPMZ
t TUPMÓLZ

tQPSF[-%5%NaUFSJÈMV
tISBOFOJF"#4ISBOPV
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na rovinu / bývanie

Na rovinu

Občianska
riadková
inzercia
15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám prácu. Kosenie
umývanie okien upratovanie všeobecne a upratovanie hrobov čistenie
kameňov a umývanie.
0902271798
»Opatrujem seniorov spoľahlivo tel. 0908176562
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Hľadám priateľku na vážny vzťah od 50 do 60 rokov.
Tel. číslo 0918256367
»54r.hľadá
priateľku
0917049831

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.

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc.,
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej
ceny, členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je
autorom a spoluautorom mnohých, vo
svetových odborných kruhoch uznávaných publikácií.
Médiá sú plné tém o zlate, rope,
plyne, ale vode sa nevenuje okrem povodní pozornosť takmer vôbec. Kedy
ju konečne akceptujeme ako základnú životnú a strategickú komoditu?
Žijeme v ilúzii, že sme strechou Európy a že do našej krajiny zneba padá vody
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť
s hydrologickým cyklom premena krajiny. Lenže sme rozorali medze, odstránili
remízky, mokrade a odvodnili poľnohospodársku krajinu, v mestách aobciach
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné
a tak sa nám každoročne zo Slovenska
sa začala voda strácať. Každým rokom v
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko,
je to tá voda, ktorá v minulosti ostávala v ekosystémoch, doplňovala zásoby
podzemných vôd, vyparovala sa cez vegetáciu a udržiavala primeranú teplotu
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez
dažďa.
Zavodňovanie krajiny v období klimatických zmien – nemalo by sa stať
stabilnou súčasťou vládnych programov?
Základnou filozofiou politík by mala
byť zodpovednosť za ochranu podstaty

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú
verejné politiky v oblasti vodného hospodárstva orientované do využívania vodných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slovenská vodná politika, ale aj v ostatných
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej garnitúry je ťažko očakávať orientáciu na
novú generáciu legislatívnych nástrojov.
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia
kde je problém i ako ho riešiť.
Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu.
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia
vodného cyklu viac pracovných príležitostí?
Už v roku 2011 som s kolegami na úrade
Vlády pripravil pre Nórsky finančný mechanizmus plán odštartovania konverzie
banského na vodný priemysel na Hornej
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baníkmi a kúpeľmi v boji o využívanie termálnych vôd ako príležitosť. Prvá investícia
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dlhodobý plán konverzie ekonomických
činností z pohľadu sociálnych, environmentálnych
i ekonomických tém na
Hornej Nitre. Nevedno
na čo sa minuli peniaze
z Nórskeho finančného
mechanizmu. Moderná
ekonomika sa
však volá Modrá
ekonomika.

S
U

3

9

6

1
4
2 7

D7
O

3
6
6

K
U

6
8

8

9 1
2
8
2 4 6

1

7
3

S 8 4
U

3

9
1

4 2 8

D

9 3

O2 9
K

6
2 5
3 6 8

U

3 9
2

5
4

8
1

» Ing. Michal Kravčík Csc.

BITU FLEX s.r.o.

S

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604
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Obnova strechy v najlepšej cene S

NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

LEVICKO?
napíšte nám

distribucia.lv@regionpress.sk

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

O

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 !

LV19-27 strana-
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7
zamestnanie

STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB

Mesto Levice pripravilo anketu pre obyvateľov,
prostredníctvom ktorej chce zistiť názor občanov
na vybudovanie prírodného cintorína v meste.
Prvý prírodný cintorín na Slovensku vznikol pred
dvoma rokmi vo Zvolene. „V Leviciach by bola
možnosť vytvoriť takýto priestor v novej časti areálu cintorína v blízkosti urnového hája,“ uviedla
Adriana Macáková z levického mestského úradu.
Budovanie prírodných cintorínov je vo svete novým trendom. Dôvodom je zvyšovanie ekologického povedomia ľudí a potreba byť bližšie k prírode.
Prírodné pohrebníctvo je prepojením šetrnosti
k prírode s úctou k ľuďom. Na prírodných cintorínoch preberajú funkciu klasických náhrobkov
stromy či iné rastliny a mená zosnulých nesú malé
ceduľky. „Nenájdete tu umelohmotné kvetiny ani
kahance, aby sa mohlo miesto prirodzene vyvíjať.
Sviečky sa zapaľujú na jednom mieste, väčšinou
plávajúce na vodnej hladine,“ skonštatovala Macáková.
Prírodné pohrebníctvo je duchovne otvorené
a má v ňom priestor akékoľvek vierovyznanie či
spiritualita. Obrad tak môže viesť kňaz, obradník
či ktokoľvek, koho si pozostalá rodina zvolí. Posledné rozlúčky sa môžu odohrávať pod korunami
stromov, v neformálnej atmosfére a v réžii pozostalých.
» TASR

Kontakt:
sekretariat@soslevice.sk

otvára
v školskom roku 2019/2020

externé – diaľkové štúdium
pre absolventov
trojročných učebných odborov
6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách
Dĺžka štúdia:

2 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné
davky na štúdium

• úspešné ukončenie trojročného učebného odboru,
• podmienky prijatia na štúdium
ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na
stredné školy,
• zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

požia-

19. augusta 2019

Spôsob ukončenia štúdia

Maturitná skúška

Doklad o získanej kvalifikácii

Maturitné vysvedčenie

Možnosti pracovného uplatnenia

Absolvent nájde uplatnenie:
• v obchodných organizáciách,
• v organizáciách poskytujúcich
služby,
• ako výkonný zamestnanec,
• ako manažér strednej úrovne,
• ako súkromný podnikateľ

Možnosti ďalšieho štúdia

• pomaturitné štúdium,
• študijné
programy
prvého
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia,
• ďalšie vzdelávacie programy
zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

0911 720 675
Konzultácie počas štúdia
- 1 deň v týždni v predmetoch:

slovenský jazyk, cudzí jazyk,
ekonomika, spoločenská komunikácia, účtovníctvo, marketing
a manažment, podnikanie v
malých a stredných podnikoch,
hospodárska korešpondencia,
odborná prax

www.soslevice.sk

0905 422 015

45-0006

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

20

Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015

LV19-27 strana-
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59-0012-21

Mesto zisťuje názor obyvateľov na vytvorenie prírodného
cintorína

Ul. sv. Michala 36, Levice

Termín podania prihlášky
do:

8
právnik radí / bývanie
Zájazdy a služby cestovného ruchu

(pri Galante)

NAŠE
NOVINY

do schránk
y
a chceli
by ste?

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

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

Kontaktujte nás:
distribucia.lv@regionpress.sk

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

7

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Rozvoz ZADARMO!

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

0905 422 015

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Nedostáva
te
pravidelne

LV19-27 strana-
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0907 652 710

45-0027

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

ale môžu byť zakúpené od viacerých
obchodníkov, ak majú prepojené online
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah
informácií, s ktorými musia byť cestujúci
oboznámení a je upravený v tzv. formulári štandardných informácií. Ide najmä
o informácie o základných znakoch ponúkaného zájazdu (napr. miesto, trasa,
druh a kategória dopravného prostriedku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o
celkovej cene či platobných podmienkach. Tieto informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a
podmienky služieb rôznych cestovných
kancelárii. V novom zákone sú upravené
aj jednotlivé možnosti zmien v zmluve
pred začiatkom poskytovania zájazdu,
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie pri poskytovaní služieb. Novou právnou úpravou
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená
ochrana, a to najmä prostredníctvom
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestujúci nemôže vzdať, a preto dojednania,
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil
sú neplatné.

45-0017

Každý sa v lete teší na dovolenku.
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vopred. Zavedením nového zákona
o zájazdoch boli značne rozšírené
práva cestujúcich.
Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a
medzery v dovtedajšej právnej úprave
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je potrebné poskytnúť tak výraznú ochranu.
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov,
ktoré sú poskytované na čas kratší ako
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú
príležitostne, len obmedzenej skupine
cestujúcich a bez záujmu dosiahnutia
zisku. Ide napríklad o cesty, ktoré najviac niekoľko ráz ročne zabezpečujú
športové kluby alebo školy pre svojich
členov alebo žiakov, pričom sa neponúkajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový
zákon neuplatňuje na služby cestovného ruchu spojené so zabezpečením pracovnej cesty, zakúpené na základe rámcovej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych
druhov služieb cestovného ruchu spojených tým istým obchodníkom, v takom
prípade je táto kombinácia považovaná
za zájazd. Taktiež ide o zájazd v zmysle nového zákona, ak tieto služby boli
skombinované predtým, ako cestujúci
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu,
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“,

0905 422 015
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kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku
tiež. ... a to je ich nočná mora.
Preto robia spolu všetko, aby nás
utopili a mohli sa tak po voľbách vyhovoriť ako Bugár či Procházka „musíme
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené médiá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všetko preto, aby sa im tento perfídny plán na
odpustky pre zločincov nevydaril.
ps. Presne toto isté skúšali na nás aj
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverejňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%,
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo.
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme
presne dvojnásobok = 11% podporu od
ľudí. Rozdiel medzi
vtedy a dnes je len
jediný - vtedy sme
sa v klube zomkli,
ale teraz niektorí pokušeniu neodolali a
dezertovali na druhú
stranu. Bude to o to
ťažšie, ale zvládneme
to, nebojte;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, Slovenčina naša
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí.
podpera
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predložka
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www.facebook.com/krizovkysusmevom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Asi ste si všimli,
že posledné dva
týždne noviny a
časopisy Penty vo
veľkom vedú špinavú kampaň proti
mne, mojej rodine
a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajovať jeho mimoriadne neférový krok s Veronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na
novú vládu národného zmierenia KISKA
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER.
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom,
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a
bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom „bez hádok a škriepok“.
Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetrovaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chládečku za kámošom Kočnerom a rovnako
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.
Vie, že s nami by sa Haščák nedohodol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch
ako pes po údenom a v base by skončili
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

Pomôcky:
vihara,
teramid,
limurit

samy školy si často pozývajú do školy
rôznych odborných rečníkov. Aj bez
pedagogického vzdelania dokážu zaujať žiakov do takej miery, že vznikajú
nezabudnuteľné interaktívne hodiny.
Okrem iného je známy projekt Teach for
Slovakia, v ktorom prejavili svoje pedagogické schopnosti ľudia z nepedagogickej sféry.
Aj keď je takéto riešenie nedostatku
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné,
ide o dobrú, minimálne dočasnú možnosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás.
Pretože snaha prilákať kvalitných učiteľov do školstva je v jeho súčasnom marazme nemožná či je otázkou veľmi dlhého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.
Nech je plne v kompetencii riaditeľa,
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaňme sa už strachovať, že každý návrh má
za cieľ degradovať učiteľský stav a pripraviť ho o zamestnanie. Okrem toho
takáto konkurencia iba prospieva kvalite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu.
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti
pri budovaní kvalitného pedagogického zboru. Ak tú možnosť nevyužijú,
bude úplne jedno, kto im bude učiť.
Často je nekvalita dôsledkom politickej degradácie školstva, ktorú sa my
učitelia snažíme zvyšovať aj bez pomoci kompetentných. A stačí vôľa učiť,
niekedy aj bez dostatočnej finančnej
odmeny.

natrie
moridlom

Stretne Jano Joža a pýta sa ho:
- Prosím a, mohol by si mi vysvetli ,
pre o máš jednu topánku hnedú
a druhú iernu?...
- Ja neviem!... A predstav si,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

V Česku chcú riešiť nedostatok
učiteľov tak, že pripravili zámer
umožniť vyučovať aj odborníkom s
vysokoškolským titulom, no bez pedagogickej profilácie.
Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ učiteľov neraz zamýšľal nad tým, prečo
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by
mohli aj neučitelia, najmä ak je v niektorých regiónoch ťažké nájsť pedagógov. Dokonca tvrdím, že v niektorých
prípadoch by stačilo na vyučovanie
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich
susedov preto považujem za užitočný,
hoci sa v diskusii stretáva s konštatovaním neodbornosti, s degradáciou
učiteľského povolania. I keď ide len
o zámer, privítal by som aj u nás, aby
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že
by záujemca učenie zvládol na úrovni
a zároveň mal predpoklady viesť deti.
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na
kvalite vyučovania, to vie posúdiť.
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či
absolvuje na fakulte pár psychologicko-pedagogických predmetov a niekoľkohodinovú prax.
Základné otázky: Je možné kvalitne učiť bez pedagogického vzdelania? Spraví pedagogické vzdelanie zo
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa
odborník učiteľom po absolvovaní pedagogického minima? Som presvedčený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

Stačí vôľa učiť?

prejavovalo
známky
života

Krížovky s úsmevom

10
škola, politická inzercia

11
zamestnanie

ZÁLOŽŇA - BAZÁR PEREC LEVICE
PRIJME PREDAVAČKU - práca na TPP

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

PLAT: 3€ / hod. BRUTTO, ZODPOVEDNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ, OCHOTA UČIŤ SA NOVÉ VECI

VODIČ

422

75-06-3

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

HĽADÁME

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

A ZDRAVOTNÉ SESTRY

Slovenčina naša

Nie je v omeškaní, ale mešká.
Nie je jednanie, ale rokovanie.
Nie je jednička, ale jednotka.

WWW.REGIONPRESS.SK

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

OPATROVATEĽKY

59-0109

0948 496 543
0903 795 262

0905

PRACOVNÁ PONUKA:

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

VIZITKY

0905 422 015

0903 404 935

 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

76-0009

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

Info: na tel. č. 0911/506 233

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

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

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

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-4

CIA
R
E
Z
IN
015

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

76-0076

ÚVERY

59-0061

životopis posielať e-mailom:
boriova@centrum.sk

59-0195

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

Nie hmoždinka, ale PVC prí- Slovenčina naša
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale honcovať.

NÁBYTOK LEVICE
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky,
komody, kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

VYRÁBAME NÁBYTOK
NA MIERU

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

0918 848 645, 0908 791 413

LV19-27 strana-
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59-0148

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

32-0077

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

splátky od 35 €

zasklievanie terás

splátky od 149 €

rámové
bezrámové

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

balkóny

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

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

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

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

Cena platí do konca júla alebo do vypredania zásob.

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

KLIMATIZÁCIA
Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

21 ročná tradícia
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59-0209

V PONUKE AJ

45-0206

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

