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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

O úcte i neúcte

ÚVERY

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0196

59-0090

59-0016

Firma hľadá 2 UPRATOVAČKY
v LV na dohodu. Mzda 165 EUR.
AJ DÔCHODKYNE. 0950 473 975

59-0219

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

0910 633 336 - CENY DOHODOU

STIERKY

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:

59-0079

Všetky ceny vrátane DPH.

0905 422 015

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

SADROKARTÓN

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

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

www.kupdodomu.sk

VIZITKY

používame
kovania AUBI

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0131

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

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

Cement 32,5R/25 kg
2,40 €/ks
Porﬁx 500x250x100
1,13 €/ks
Polystyrén fasádny F70/10cm 4,29 €/m2
3,31 €/ks
Sádrokartón 12,5/2,4m²
14,50 €/ks
OSB 12mm/3,125m²
Nobasil FKD S knauf min. vata 100m²
8,94 €/m2
Klasik color
farba 7+1kg

e-mail:
rolmal@stonline.sk
info@rolmal.sk

LV19-28 strana-

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob
cca 20.000m²

1,99 €/m2
Obklad
0,99 €/ks
Lišta ozdobná
Dlažba mrazuvzdorná I.tr. 3,99 €/m2
Dlažba mrazuvzdorná GRES
4,68 €/m2
II.tr. – imitácia dreva
miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

11,90 €/ks PRVÉ 3 MESIACE PIGMENT GRÁTIS !!!

všetky ceny sú s DPH

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

AZBESTOVÝCH STRIECH
59-0161

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

59-0109
59-0185

voliery pre psov

0905 20 70 59

Tel. kont. predajňa:
036 /741 40 85, 0911 319 622
Kancelária: 036 /742 13 50

1

Adresa:
Roland Kováč - ROLMAL
I. Madácha 16, 936 01 ŠAHY

59-0216

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

PLECHOVÉ GARÁŽE

OBKLADY

NAJLEPŠIA CENA
78 €
86 €
86 €
95 €
95 €
125 €
140 €
135 €

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 

STAVEBNÉ PRÁCE

0902 680 207 • 0903 519 876

600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

0948 496 543
0903 795 262

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce

UROBÍME ZA VÁS !!!

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

59-040

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

59-0010

Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.

ŠPINAVÚ PRÁCU

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

59-0086
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DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ 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

59-0118

+ 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

- 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

59-0105
59
59-0118

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

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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3
bývanie

22
rokov na trhu
1997-2019

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

Michal Macho

59-0014

11- ročná prax

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

CHLADIACE

0910 908 246

59-0019

59-0059

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

59-0145

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

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

STAVEBNÉ
PRÁCE

PRÍVESY

59-0034
59-0089

3

59-0008

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

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

-65 %

Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

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
zdravie / SLUŽBY

MIND diéta

LEVICE

04 BYTY / prenájom
»Dám do podnájmu v
LV prerobenú zariadenú
garsónku. Kuchynská linka, chladnička, pračka,
TV + internet. Kontakt:
0907134596
»Prenajmem 2-garsónku
46m2 v LV 0905717457

05 DOMY / predaj
»Predám pozemok na Lipniku. 0940967329

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám murovanú poschodovú chatu pri priehrade Lipovina v Batovciach
voda elektrina 0905844163

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»PREDÁM ZACHO. POSCH. POSTEĽ SYM. 30 E
0902203183
»Kúpim zachovalé gamatki
0949271318

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám plody stromových
jahôd moruše 0905728434
Predám šrotovník na zrno
el. mlynec na mäso antikorový 20l lievik na víno
0905728434

11 HOBBY A ŠPORT
»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.

10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

VÝKUP

0915 104 234

VÝKUP

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU
DOPRAVA

0944 423 566

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

59-0136
59-16

16 ZOZNAMKA

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

»54r.hľadá
priateľku
0917049831
»Mám 49 hľadám úprimnú a normálnu ženu ktorá
má už konečne nesklame
0908787690

Chcete si
podať
inzerát?

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

AUTOBATÉRIÍ

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

0907 652 710

na ohreve vody TÚV?

 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

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

14 RôZNE / iné

Chcete ušetriť

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

»PREDÁM ŠLAPACÍ ŠIJACÍ
STROJ MINERVA ZA 50 eur
VIACÚČELOVÝ
VYSÁVAČ
APOLLO ZA 100 eur A SKLADACÍ BICYKEL ESKO ZA 30 eur
0948531643
»Predám víno nad 30
litrov za 0,70 € v LV. Tel.
0366224096
»Predám korčule veľ. 34-37
25€, eliptický trenažér 150€,
konferenčný stolík 10€, klávesnicu a reproduktory 15€,
po18hod 0910190748
»Predám
malotraktor
0918344798
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

45-0027

03 BYTY / predaj
»4 IZB BYT
0903672627

5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

45-0006

02 AUTO-MOTO / iné
»DÁM DO PRENÁJMU GARÁŽ
V LV NA SAFARIKOVEJ ULICI
0908598206
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017
Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

na varenie

INFO: 0908 153 768

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

VIZITKY

0905 422 015

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE
NOVINY

do schránk
y
a chceli
by ste?

12 DEŤOM

Kontaktujte nás:

13 RôZNE / predaj

distribucia.lv@regionpress.sk

Chcete si podať inzerát?

0905 422 015

Návod nájdete na TEJTO strane.

LV19-28 strana-

4

59-0188

01 AUTO-MOTO / predaj

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

Občianska
riadková
inzercia

45-0010

Občianska
riadková
inzercia

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.

LETÁKY

0905 422 015

5
domácnosť

VLASTNÁ VÝROBA
KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

OKNÁ - DVERE

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

na všetky
klimatizácie

0910 567 898

0917 457 492
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59-0032

www.klimatizácielevice.sk

59-0135

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

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

6
acn, NAšI NEVIDIACI / SLUŽBY

Bohaté prázdniny
nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
Výsledky súťaže budú zverejnené na
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
nutých alebo fenoménu svetla.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
mi pošle do 30. 9. 2019.
Podrobné podmienky súťaže i PriDo jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

CIA
R
E
Z
N
I 422 015
0905

76-0087

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

Fotosúťaž Cesta svetla 2019
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bývanie, SLUžBY

LETÁKY

0905 422 015

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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

36-0010

Rozvoz ZADARMO!

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

45-0051

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

LV19-28 strana-
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Nie čumák, ale Slovenčina naša
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

8
POLITICKá INZERCIA / SLUžBY

87-0012
47-014

Minulý týždeň nárnej komisie, podľa ktorej sa dopussa predstaviteľom til podvodného konania a mal by byť
hnutia OBYČAJNÍ zbavený funkcie.
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽAVďaka tlaku tieňového ministra
NO) podarili dva vnútra za OĽANO Gábora Grendela
veľké úspechy.
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

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

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE

Podporujeme
slovenské
výrobky
- nákup za diskontné ceny
pre všetkých

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače

www.nitrazdroj.sk

MAXIBALENIE 5x50g

1,40 €
JC 5,60 € / kg

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

´

Cena platí 1. 7. – 31. 7. 2019

LV19-28 strana-

8

75-06-3

ul. Jurská 1, Levice

HORALKY

45-0203

Predajne:

9
ZAMESTNANIE, AUTO-MOTO
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Spracováva kalkulácie materiálových nákladov na projekty v
ponukovej fáze na základe podkladov obdržaných z
obchodného a technického úseku. Zadáva podnet pre
nákupcov na dopyty, prípadne sám dopytuje niektoré položky.
Vyhodnocuje dopyty.
Možný nástup: dohodou, pracovná zmluva na 12 mesiacov s
perspektívou predĺženia.
Nástupný plat od: 700-1000€, vzdelanie : SŠ alebo VŠ
technický smer!

9
5

4

2 4
6

6

9

2 8

Kontakt:
Slovenské energetické strojárne, a. s.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
jobs@ses.sk 036/6382780

4

U
6 3

D

3

O
4
9 2

K
U

6

7
3
6

1 4

PONÚKAME:

- príplatky nad rámec

zákona

- kompletné zaškolenie

skúseným kolegom
- platené voľné dni nad

rámec zákona
- 37,5 hodinový pracovný

týždeň
príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie
- rôzne iné výhody a
vyplývajúce z Kolektívnej
zmluvy
- stravovanie v priestoroch
ﬁrmy (výber zo 7 druhov s
doplatkom len 0,83€)

sú ihneď voľné pozície na prípravu a manipuláciu s materiálom
do skladu. Možnosť práce na pracovnú zmluvu (od 4,09€/h +
príplatky podľa ZP + štvrťročné odmeny) alebo na živnosť (5,55,85€/h).

Viac informácií, aj ďalšie voľné pracovné miesta nájdete na našom webe
https://www.ses.sk/sk/index.php?navID=57

6

O
U

Vykonáva pravidelné prehliadky a údržbu mechanických častí
strojov a zariadení. Počas vykurovacej sezóny vykonáva prácu
kuriča (3-zmenná prevádzka).
Možný nástup: ihneď, pracovná zmluva na 12 mesiacov s
perspektívou predĺženia.
Nástupný plat od: 800€ (v závislosti od oprávnení ktoré bude
mať kandidát) + príplatky podľa Zák. práce + štvrťročné
prémie. Požiadavky na zamestnanca:
- potrebné oprávnenia na obsluhu: VTZ tlakové, zdvíhacie
a plynové, kuričský preukaz pre kotly 3. triedy pre pevné
a kvapalné palivá, strojnícky preukaz na vedenie stavebných
mechanizmov (kolesový nakladač).

Skladník a Manipulačný robotník

4

K

Prevádzkový zámočník energetických zariadení

Controller Nákupu (Cenár)

9
2

U

S

OBSADZUJE TIETO PRACOVNÉ POZÍCIE:

4

S
D

7
1
3

6
2

6

7

www.ses.sk

59-0222

S

4

8 1
9
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Slovenčina naša

   

  

Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.



REMESLOSERVIS NITRA
Bratislavská 2
(oproti HM TESCO)

0917 277 117
037 / 641 00 22
www.remesloservis.sk

HYBRID NA SPÔSOB SUBARU

Startline (Frost)
ƗwŏǉƉÅųŅĹǄ
ŏǉØĊƗƉ7wĵ2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie
polykarbonát
plexisklo
hliník

Strieška Exclusive
ÒĜåųĹ°wÅĜåĬ°wÎĘ°ĵŞ°čĹå
ŏŏŀƉ7wĵ2 s DPH

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
'±ĬŻĜå±ĩÏĜŅƴæŞŅĹƚĩƼĹ±×www.polykarbonat.sk/akcia
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zamestnanie, BýVANIE

STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB

VEDÚCEHO PRACOVNÍKA V UPRATOVACEJ FIRME
PLAT: 650 €/mesiac (netto) + výkonostný bonus k platu
NÁPLŇ PRÁCE:

Životopisy

Ul. sv. Michala 36, Levice

zasielajte na e-mail:
sluzbyfrankie@gmail.com
Kontaktovať budeme iba
vybraných uchádzačov.

otvára
v školskom roku 2019/2020

POŽADUJEME:

vodičský preukaz: B

59-0214

· vyhľadávanie a oslovovanie
obchodných partnerov
· vypracovávanie cenových ponúk
· zodpovednosť za personálnu oblasť
· zodpovednosť za výkon kontroly
kvality práce
· udržiavanie kontaktu so zákazníkmi,
overovanie ich spokojnosti
· spolupráca pri tvorbe plánov
zámerov a stratégií spoločnosti

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

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

VODIČ

Info: na tel. č. 0911/506 233
Prijmeme do TPP
krajčírky

STRIHAČKY

PLAT: min. 520 EUR v hruPLAT: 520 EUR v hrubom
bom, mzda závislá od úkolu NÁPLŇ PRÁCE:
· vystrihnutie jednotlivých dielov
NÁPLŇ PRÁCE:
do výroby
· ušitie komplet vystrihnutého
výrobku

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-

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

– prevažne pánskych odevov
– uniforiem (nohavice, bundy a iné)

· obsluha šijacích strojov
· vystrihnutie prototypov odevov
· výroba sa týka prevažne pánskych · obsluha rezacej techniky
odevov
· nameranie veľkostí
– uniforiem (nohavice, bundy a iné)
· pomocné práce podľa potreby,

– prešívanie a úprava odevov
NÁSTUP: ihneď
POŽADUJEME: prax min. 2 roky
VZDELANIE V ODBORE: textilné,
odevné

2 roky

59-0195

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

Dĺžka štúdia:

balenie balíkov
NÁSTUP: ihneď
POŽADUJEME: prax min. 2 roky
VZDELANIE V ODBORE: textilné,
odevné

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

59-0217

INFO: 0915 799 888

Životopisy zasielajte na e-mail: obchod@sabrinamodelle.sk

Slovenčina naša
Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

Termín podania prihlášky
do:

19. augusta 2019
Kontakt:
sekretariat@soslevice.sk
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

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.
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Prijmeme do TPP
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

Cena platí do konca júla alebo do vypredania zásob.

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

KLIMATIZÁCIA
Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- 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

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-28 strana-

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

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

Možnosť výhry 300 €

12

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

32-0079

balkóny

59-0209

21 ročná tradícia

85-0005

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

85_0475

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

