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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

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

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

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

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0079

Všetky ceny vrátane DPH.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

3

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

59-0019

-65 %
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používame
kovania AUBI

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

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

59-0115

0948 496 543
0903 795 262

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

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

0919 193 878

59-0016

59-0042

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

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

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

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

www.kupdodomu.sk

ÚVERY

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

NAJLEPŠIA CENA

0903 376 067

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0902 680 207 • 0903 519 876

voliery pre psov

Kancelárie:

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

0905 20 70 59

59-0109

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

0915 896 536

59-0090

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

PLECHOVÉ GARÁŽE

59-0200

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

Volajte -Hívjon

59-0196

Smutný slnovrat

59-0006

Najčítanejšie regionálne noviny
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou

MÄSIARSKY DVOR
ul. Hlavná 11, PSIARE

obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

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

masiarskydvorpsiare

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

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

INZERCIA

•výroba a predaj domácich
údených výrobkov
• predaj slovenského mäsa

9
59-0202

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

MEDJUGORJE

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

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

UŽHOROD

Michal Macho

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

11- ročná prax

t

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.

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

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

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

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!

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

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

0951 203 553

Západné Slovensko
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

25.10. - 26.10. 2019,

VEĽKÝ ZÁUJEM, PREHLIADKA, NÁKUPY,
POTREBNÝ PAS

Saratovská 2, LEVICE

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

24. - 30.8. 2019

59-0035

+ 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

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

PENZIÓN, POLPENZIA, UZNANÉ VATIKÁNOM!!!

59-0014

+ 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

LETO: LIGNANO SABBIADORO

59-040

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

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 

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

59-0086

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

PREDAJŇA

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5

Východné Slovensko

59-0067

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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59-145-7
59-0153

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0179

Redakcia:

59-0039
59-0293

LEVICKO

3
auto − moto

NOVÁ ŠKODA

SCALA
BEZKONKURENČNÝ PRIESTOR VO SVOJEJ TRIEDE
TÓNOVANÉ SKLÁ

8 REPRODUKTOROV ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA
CLIMATRONIC – DVOJZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

EMERGENCY CALL

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ A ZRKADLÁ DIZAJNOVÝ PODPIS

SYSTÉM KESSY

DEKORAČNÉ LIŠTY LAKŤOVÁ OPIERKA
SMARTLINK

LED SVETLOMETY

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
RAIN AND LIGHT ASSIST
RÁDIO SWING
FRONT ASSIST
6 AIRBAGOV
LANE ASSIST
TEMPOMAT

ALARM

FUNKCIA PREFILL
PARKOVACIE SENZORY

16" DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
PREDNÉ HMLOVÉ SVETLOMETY

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM

EASY START – BEZKĽÚČOVÉ ŠTARTOVANIE

MULTIFUNKČNÝ VYHRIEVANÝ KOŽENÝ VOLANT S BLUETOOTH

MULTIKOLÍZNA BRZDA VYHRIEVANÉ A VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ SEDADLÁ
Súťaž trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

Príďte, vyskúšajte
a vyhrajte ju.

TAKTO SKVELO VYBAVENÁ
UŽ ZA

14 990 €

Podmienkou získania úroku 0,99 % je vopred hradená časť obstarávacej ceny vozidla vo výške 20 – 70 % a uzatvorenie havarijné-

NaRovinu

DPH, pri výške úveru 10 493 € počas 48 mesiacov splácate mesačne 223,05 €. Splátka so značkovým poistením je 293,64 €.
Spracovateľský poplatok je 0 €, RPMN bez poistenia je 0,99 % a RPMN s poistením je 13,51 %. Celková zaplatená suma vrátane
akontácie a značkového poistenia bude 18 591,72 €.

0,99 %
a bez poplatkov

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

LV19-26 strana-
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Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/ 6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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zdravie / SLUŽBY

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
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
» 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
» Kúpim od vás starožitnosti veterány ľudové vojenské
sklo porcelán kroje nábytok
pozostalosti 0905674276

15 HĽADÁM PRÁCU
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
» 54r.hľadá
0917049831

priateľku

45-0051

07 REALITY / iné
» Predám murovanú poschodovú chatu v Batovciach pri priehrade Lipovina
cena 13000€ dohoda možná 0905844163

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

0907 652 710

59-0136
59-16

06 POZEMKY / predaj

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

LV19-26 strana-
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59-0118

05 DOMY / predaj
» RD J. BOTU CENTRUM
6ár. poz. cena 115tis.
0944305646

45-0027

04 BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu 2izb.
zariadený byt na Vinohradoch.tel. 0903443608 po
16.00 hod.
» Dám do prenájmu 1 izb.
byt v centre LV. 0917637699

45-0006

03 BYTY / predaj

59-0105
59
59-0118

02 AUTO-MOTO / iné
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

59-0011

01 AUTO-MOTO / predaj

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

kontakt: 0904 055 455

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
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CHLADIACE

PRÍVESY

59-0012

0907 355 835

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

59-0034
59-0089

na prenájom
(svadby, oslavy)

rokov na trhu
1997-2019

KAMENÁRSTVO
najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti

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

VLASTNÁ VÝROBA

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

OKNÁ - DVERE

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

Nie čiperný, ale vrtký, obratný. Slovenčina naša
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

59-0032

59-0008

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

59-0074

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

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

LV19-26 strana-
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ACN / SLUŽBY

Modlitba je nenahraditeľná

Chcete si
podať
inzerát?

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

INZERCIA

0905 422 015

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

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

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

68-06

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

36-0010

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0087

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.

LV19-26 strana-

6

0910 908 246

email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

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

59-0059

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

59-0145

0905 638 627

66-0112

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

STAVEBNÉ
PRÁCE

PREJDITE
KU SKYLINKU!

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

%#
(!&

od 1 €

!&!

LEN ZA 7,30 €

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

!' 
59-0133

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

Ničia Vás BANKY ?

59-0005

59-0185

7
SLUŽBY

STRIEŠKY, ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS LEXANOM
ZÁMOČNÍCKE A ZVÁRAČSKÉ PRÁCE,
ZVÁRAME AJ HLINÉK A NEREZ
máme dlhodobé skúsenosti
a bezkonkurenčné ceny

!&" #
   $$$

! 

Inissat_inz_137x102.indd 1

59-0191

59-0188

07.06.19 13:21

13&;«1"%/²4-07&/4,0

59-0002

0908 153 768 • 036 622 96 73
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za život, hlavu hore / bývanie

Kampaň za krásu staroby

Ukradli nám štát

„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

Na začiatku roka 1993 sme sa tešili.
Hrala sa hymna a viala slovenská zástava.
A zlodeji sa pripravovali na veľké krádeže. Štátny majetok sa rozdeľoval na
koaličných radách. Vznikla vrstva boháčov, ktorí zbohatli na rozkrádaní štátu. Títo oligarchovia si potom vybrali a
zaplatili figúrky, ktoré im slúžia dodnes.
Výsledok? Napríklad v mnohých nemocniciach, ktoré sa pravidelne zadlžujú
a oddlžujú - aj to je forma rozkrádania
štátu. Hazarduje sa v nich so zdravím a
životmi pacientov. Upadajúce školstvo.
Rozpadnuté mosty, rozbité cesty. Obrovské investičné dlhy v štátnych podnikoch a zhrdzavené stožiare a rúry v
energetických podnikoch, rozpredaných
cudzím firmám. A v celom štáte zabetónovaní nekompetentní a drzí úradníci.
Videl som arogantné šikanovanie
ľudí štátnymi úradníkmi. Človek iba premýšľa, prečo to robia? Opili sa mocou?
Majú za úlohu ničiť to, čo ľudia poctivo
vybudovali, aby mohli profitovať ich
stranícki kumpáni? Alebo iba naznačujú, že treba zaplatiť výpalné? Ich slovník
a spôsoby sú hrozné. Verím, že aj drábi v
časoch Jánošíka mali viac empatie, ako
niektorí úradníci.
Keby sme mali prijať chorú matku

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Napriek tomu, že o kríze demografie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života
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alebo otca takéhoto úradníka do starobinca, neviem, či by nám zakázal
pridať ďalšiu posteľ na izbu a vymýšľal
by blbosti o tom, že máme premaľovať,
vymeniť kachle za novšie a dať lepšie
sieťky na okná. Nedávno išiel chorý
muž z dediny pri Žiline do Kláštora pod
Znievom. Nebolo mu dobre a kráčal
pešo popod Strečno v tieni po nesprávnej strane. Policajti mu dali pokutu. Od
ľudí, čo majú pomáhať a chrániť by som
očakával viac.
Musíme sa dožadovať svojich práv –
v nemocnici, na úradoch, sťažovať sa na
nekompetentné a arogantné správanie
úradníkov, nenechať sa zastrašiť. Rešpektujme predpisy a zákony, ale používajme
aj zdravý rozum, ľudskosť a Božie zákony.
Pokúsme sa vysvetľovať úradníkom, ako
funguje reálny svet. Veďme naše deti k
tomu, aby si uvedomili, že vzdelanie a moc
dostávajú na to, aby
slúžili a pomáhali
tým, ktorí sú slabší.
Neoháňajme sa papiermi a pečiatkami.
Radšej
otvorme svoje srdcia.

» Ján Košturiak

9
domácnosť

NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH

» V škole sa pýta učiteľka:
- Povedz, Miško, čo sa dáva
do jaterníc?
- ...
- Ty nevieš? Veď si mäsiarov
syn!
- Však preto. Keď vyzradím,
otec ma zabije.
» Otec sa pýta:

- Aká bola dnešná hodina
chémie, Jožko?
- Učili sme sa vyrábať výbušninu!
- A zajtra čo budete robiť v
škole?
- V akej škole?

» Janko príde domov a
hovorí:
- Dostal som päťku z matematiky a jednotku z hudobnej.
- A to sa ti po tej päťke chcelo ešte spievať?

NOVOCHEMA
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
STARÁ CENA:

3,46 €

- Ak si slovo zopakujete 3
krát, tak bude vaše.
Z poslednej lavice sa ozve
dievčenský hlas:
- Fero! Fero! Fero!
Učiteľka dala žiakom
slohovú úlohu s témou
„Keby som bol riaditeľom
ﬁrmy.“
Všetci žiaci sa pustili do písania, iba Jožko nie. Učiteľka sa pýta:
- Prečo nepíšeš, Jožko?
- Čakám na sekretárku...

»

- Oco, potešil by si sa,
keby som ti daroval k narodeninám kravatu?
- No... viac by ma potešilo
dobré vysvedčenie.
- Neskoro. Už som kúpil
kravatu.

» Traja chlapci ťahajú na
internát kravu. Vrátnik ich
zastaví:
- Kam s tou kravou?
- Viete, máme radi mlieko,
tak si ju budeme chovať a
dojiť.
- A čo ten smrad a neporiadok?
- Hádam si postupne zvykne.
» Žiak, ktorý sa bojí gym-

nastiky sa pýta učiteľa telesnej výchovy:
- Pán učiteľ, existuje taký
papier, ktorý by ma oslobodil od gymnastiky?
- Áno, úmrtný list. Ale ten
dostaneš až po tom, čo sa
pokúsiš o salto.

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

» Učiteľ nemčiny hovorí:

»

SYNTA

NOVÁ CENA:

1,95 €

ADNA

MIMORI

AKCIA

- 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

2,15 € 7,72 €

3,98 €

3,84 €

FF HĹBKOVÁ
PENETRÁCIA

Balenie 4 kg

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.

Nasjpestrejšie noviny v regióne

» redakcia
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10
politická inzercia / zamestnanie
Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

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

OZVITE SA NÁM
Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015
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Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» 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

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace Kiska nezačal ako fér chlap

11
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Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?
V súčasnosti medzi rodičmi veľmi
často rezonuje otázka či dať zaočkovať svoje deti. Na druhej strane
však narastá výskyt ochorení, najmä osýpok, ktorým je možné predchádzať práve očkovaním. Aj preto
je očkovanie mnohými odborníkmi vnímané ako veľmi dôležité a
žiaduce preventívne opatrenie.

ochorení, ktorým možno predchádzať
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s
doplnením, že predbežná informácia o
pripravovanom právnom predpise je už
zverejnená a do jeho prípravy sa môže
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa dochádza k tomu, že priaznivá epidemiologická situácia týkajúca sa výskytu
infekčných ochorení ovplyvniteľných
očkovaním na Slovensku viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke,
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi
krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek
infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok
v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať
dôležitosť pravidelného povinného očkovania,“ doplnil.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie
detí, navrhujú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR),
aby bolo do predškolského zariadenia
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia
tým, že kolektívne zariadenie vytvára
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie
a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť potom prameňom pôvodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu
byť očkované pre kontraindikáciu alebo
sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.
Kolektívna imunita

Chcú zaviesť povinné očkovanie

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V
pripravovanej novele zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do
predškolského zariadenia bolo prijaté
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému
pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho
kalendára, alebo má potvrdenie od
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze
imúnne alebo nemôže byť očkované
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala
ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť
sankcie za nepodrobenie sa povinnému
očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie
je vyberanie pokút za jeho odmietanie,
ale prevencia závažných infekčných

ilustračné foto

je dôležitá pre všetkých

Pri aktuálnych zdravotných hrozbách ako sú napríklad práve spomínané osýpky, odborníci zdôrazňujú
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu
imunitu pred infekčnými ochoreniami.
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí
a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania
detí do predškolského zariadenia na
základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných
detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik.
Povinnosť očkovania pred nástupom
do predškolského zariadenia podporuje aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. „V súčasnosti
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať,
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú
tvoria očkované deti, čo je neetické. Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj
napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z

zdroj whitesession pixabay

zdroj FeeLoona pixabay

ilustračné foto

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený vo všetkých kontrolovaných ročníkoch
imunitný systém, alebo má chronické narodenia. Úrad verejného zdravotnícochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto- tva SR však na krajskej úrovni eviduje
ré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad
deti po transplantácii, s onkologickým
ochorením a podobne. Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmiet- - v 3. mesiaci života záškrt, tetanus,
nutie povinného očkovania, pretože čierny kašeľ, vírusová hepatitída B,
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou invazívne hemofilové nákazy, detská
obrna, pneumokokové invazívne ochonechráni. Rodičia si musia uvedomiť,
že osobná sloboda sa v prípade pre- renia, I. dávka (základné očkovanie)
vencie prenosných chorôb končí pri - v 5. mesiaci života II. dávka (základslobode druhého dieťaťa, ktorého môže né očkovanie)
neočkované dieťa nakaziť,“ hovorí pre- - v 11. mesiaci života III. dávka (zákzidentka Slovenskej epidemiologickej ladné očkovanie)
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana - od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života osýpky, mumps, ružienka
Krištúfková.
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čierRodičia odmietajú najmä
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
očkovanie MMR vakcínou
- v 11. roku života osýpky, mumps, ruNajviac rodičov odmieta očkovanie
žienka (MMR) (preočkovanie)
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam,
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čiermumpsu a ružienke, čiže MMR vakcíny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
nou pričom ide v priemere o 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok. Ďalej
je to odmietanie očkovania proti pneu- zaočkovanosť detskej populácie za pomokokovým invazívnym ochoreniam, a sledný rok pod 95%, teda pod hranicou
to v priemere 1 200 odmietnutých očko- potrebnou na dosiahnutie kolektívnej
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou ochrany populácie a to v rámci základvakcínou odmieta každý rok v priemere ného očkovania proti MMR v 15. - 18.
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú- mesiaci života v ročníku narodenia 2016
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri- v troch krajoch a v ročníku narodenia
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 %
druhoch očkovania. Na Slovensku sa zaočkovanosť bola pritom zistená vo
pritom povinne očkuje proti desiatim viacerých okresoch.
infekčným ochoreniam.
Informácie poskytol Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a
Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného
republiky
očkovania detí prekročili hranicu 95 %
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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zamestnanie

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

OPATROVATEĽKY

HĽADÁME

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

8

U

6

D3

5 7
1
3
1 6

75-06-3

0905 422 015

K 6 4
U

8 9
8

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

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

Info: na tel. č. 0911/506 233
KOVACS AGRO, s.r.o.

INZERCIA

Družstevná 12, Hronovce

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
na TPP aj absolvent

700 € brutto/mesiact WORD, EXCEL - pokročilý

0905 422 015

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

ZÁLOŽŇA - BAZÁR PEREC LEVICE

9

O

VIZITKY

5 6

3

VODIČ

1
3
8 5
7
4

PRIJME PREDAVAČKU - práca na TPP
PLAT: 3€ / hod. BRUTTO, ZODPOVEDNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ, OCHOTA UČIŤ SA NOVÉ VECI

životopis posielať e-mailom:
boriova@centrum.sk

59-0061

4

S

A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 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)

76-0009

0903 404 935

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

76-0076

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-4

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

59-0195

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

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

59-217

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

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

LV19-26 strana-
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59-0148

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

14
krížovka
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
loran,
robil súpis
štedrec,
pinas

1. as
tajni ky

trocha
odri

rúca, borí

Krišpín
(dom.)

malá
skoba

podráždi,
rozhor í

druh
poloopice

Dvere sa zatvárajú a elektri ka
sa chystá odís zo zastávky. K vozu
však dobieha upachtený muž a zúfalo
volá:
- Prosím vás, po kajte na m a,
nestihnem do práce!
Vodi chce odís , ale cestujúci
sa prihovárajú, aby po kal, tak vodi ich
vypo uje. Ke chlap nastúpi, zatvoria
sa dvere a elektri ka odchádza.
Chlap si trošku vydýchne, oto í sa
charakte- k cestujúcim a hovorí:
ristická - Dobrý de ,...
pre Írov (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
skratka
pre a iné

nahá a
strach,
desí

ženské
meno

ofúkajú
(kniž.)

ponechal

MPZ
Ekvádora

želalo
natieram
vápnom

skratka
súhvezdia
Orión
3. as
tajni ky
ve ký plochý ln

skratka
ve kého
orchestra

zna ka
rádia
zakrýva

skalni ka
(záhr.)
grécky
boh lesov
a pastierov
dychtivo

neodborní ka
Pomôcky:
niveau, všeobecne
(kniž.)
EC, Pan,
indri

ke

hyperbolická naviga ná
sústava

oxid
nikelnatý
úrove
(kniž.)

posúvajú
nie o
sypké
dievka
rímske
íslo 551
stúpenec
stoicizmu

inam,
inde
presakuje,
premoká
huckaj,
podpichuj

dva razy,
dvakrát
zna ka
elektrónvoltu

zlatý dáž
(hovor.)
nitrid
skandia
zna ka
pre lambert

2. as
tajni ky
cvi ením
si osvojoval
ženské
meno

www.scalpermedia.sk

Alena
(dom.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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na rovinu

NA ROVINU

Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?

Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?

No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

zdroj jt

Jela Tvrdoňová

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
toľko spomínané skutočné riešenia pre viPekné prirovnanie, naznačuje,
že tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
vať inam?
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne sloTo znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia

nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

LEVICE: v pondelok, 01.07.2019 o 10:00,
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2

NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
Viac informácií:

07-0009-8

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- 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

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

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

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

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

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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 !!!

0905 422 015

0944 720 932

85_0433

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

20

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

