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Týždenne do 30 000 domácností

Kierkegaardov dodatok

59-0233

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

ÚVERY
59-0016

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

0948 496 543
0903 795 262

INZERCIA

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

0905 422 015

telefón: 0904 046 416

59-0197

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ
59-0109

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce
EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0250

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE
• zatepľovanie fasády
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie
• búracie práce • sťahovanie
• prenájom lešenia • murovanie

&MBEKVL-BLÈTÈU )È[ÈU 5FMLÏU

0919211533 • 0940173313

59-0227

59-0020

XXXSFBMJUZCNTL

• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu
59-0002

*OH/PSCFSU#SOÈL
.HS1BUSJL#SOÈL
*OH.ÈSJB#SOÈLPWÈ

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

1SFEÈNF7ÈÝ#ZU %PN 1P[FNPL
SâDIMPBCF[TUBSPTUOF

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

na všetky
klimatizácie

3

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

59-0019

-65 %

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

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

2
zdravie / SLUŽBY

INZERCIA

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

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

Základné princípy:
ɧMäsoɜFKXG«GUXK\KODYQHKRY¦G]LH
K\GLQDEH]NRŀHU\E\P¶ŀHWHVLGRSULDħ
PD[LP£OQHSRUFL¯GHQQHSULÏRPMHGQD
SRUFLD SUHGVWDYXMH  JUDPRY J  Yb VXURYRP VWDYH &HONRY£ GHQQ£ KPRWQRVħ
QHP£SUHVLDKQXħɜJ
ɧ Strukoviny b MHGHQNU£W GHQQH SRO
ģ£ON\ VWUXNRY¯Q ,GH£OQH MH VWUXNRYLQ\
QDKUDGLDGYHSRUFLHP¦VDWHGDDVLJ
ɧNízkotučné mlieko a mliečne výrobkybPOLHNRWYDURKELHOHMRJXUW\-HGQX
SRUFLX VL P¶ŀHWH GRSULDħ GYD Dŀ WULNU£W
GRGĊD=DMHGQXSRUFLXVDSRÏ¯WDSRK£U
POLHNDVbREVDKRPWXNXSHUFHQWRNHO¯PRN Q¯]NRWXÏQ«KR MRJXUWX DOHER  J
Q¯]NRWXÏQ«KRV\UDb
ɧ Vajíčkab  SRÏDV W¿ŀGĊD VL P¶ŀHWH GDħ
QDMYLDF GYH FHO« YDM¯ÏND 6OHGXMH VD SU¯MHPŀüWRNYbNWRU¿FKMHQDMYLDFFKROHVWHUROX%LHONDV¼EH]REPHG]HQLD
ɧOvocieMHSRYROHQ«GYDDŀģW\ULNU£WGĊD
=DMHGQXSRUFLXVDSRYDŀXMHMHGHQNXVRYRFLD QDSU¯NODG EDQ£Q MDEONR SRPDUDQÏ
KUQÏHN GUREQ«KR  QDSU¯NODG PDOLQ\ ÏXÏRULHGN\ DOHER ]b Y¦ÏģLHKR RYRFLD QDSU¯NODGPHOµQSROSRK£UD]DY£UDQ«KRRYRFLD
DOHERWULģWYUWLQ\SRK£UDRYRFQ«KRGŀ¼VX
ɧ=HOHQLQDWULDŀS¦ħSRUFL¯GHQQHbĀX-
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

LETO: LIGNANO SABBIADORO

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

POSLEDNÉ VOĽNÉ APARTMÁNY - VÝPPREDAJ!
PRVÝCH 8 KLIENTOV ZĽAVA 5%

18.8.-26.8.
18.8. - 26.8. 2019,
2019, 24.8.-1.9.2019
24.8. - 1.9.2019

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
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59-0220
59

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

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.

ERYRĀQ«GUXK\P¶ŀHE\ħYDUHQ£SHÏHQ£ QD SDUH ÏL JULORYDQ£b  MHGQD SRUFLD
]QDPHQ£MHGHQNXV]HOHQLQ\QDSU¯NODG
PUNYDNDOHU£ESDUDGDMNDSDSULNDDOHERKUQÏHNÏHUVWY«KRģDO£WXDN«KRNRĀYHN
GUXKXSROģ£ON\QDNU£MDQHMVXURYHMDOHERYDUHQHM]HOHQLQ\DOHERWULģWYUWHSRK£UD]HOHQLQRYHMģħDY\
ɧ Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilninyɜģHVħSRUFL¯GHQQH
(NYLYDOHQWRPSRUFLHMHMHGHQNUDMHFFKOHEDMHGQRSHÏLYRJFHUH£OL¯SROKUQÏHNDYDUHQHMFHVWRYLQ\U\ŀHDbLQ¿FKRELOQ¯Q3RÏHWSRUFL¯DOHP¶ŀHE\ħDMPHQģ¯
DNMHFLHĀRPQLHOHQ¼SUDYDFKROHVWHUROX
DOHDMKPRWQRVWL
ɧ Sladkosti a pochutiny ɜ Y¿QLPRÏQH
Db MH G¶OHŀLW« Y\EHUDħ VL WDN« NWRU« PDM¼
P£ORWXNXDbWXNMHQHQDV¿WHQ¿b QLHYŀG\MH
WRDOHQDREDOHQDS¯VDQ« 9bSUD[LWR]QDPHQ£QHY\EHUDħVLSOQHQ«NHNV¯N\NRO£ÏH
DbFXNU¯N\U¶]Q\PLWXNRY¿PLQ£SOĊDPL
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. 9¿]QDPQ¿ HIHNW MH PRŀQ« YLGLHħ Xŀ
RbģHVħW¿ŀGĊRY$NSUHWUY£YDY\VRN£KODGLQDFKROHVWHUROXNbVORYXVDGRVW£YDM¼ OLHN\ ɜ K\SROLSHPLN£
QD ]Q¯ŀHQLH KODGLQ\
WXNRY

JOGA V TALIANSKU – LIGNANO
20.9. - 25.9.2019, LEN 85 EUR / OSOBA!

OSVIENČIM 4.10. 2019
RÍM 6.10. - 10.10. 2019

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

UŽHOROD

25.10. - 26.10. 2019

PREHLIADKA+NÁKUPY, POTREBNÝ PAS
PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!
59-0035

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

(dokončenie z minulého čísla)

S
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VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

59-0013
59-047-14

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

6

59-0105
59
59-0118

Redakcia:

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu

59-0032

LEVICKO

Východné Slovensko

LV19-32 strana-
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Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

59-0034
59-0089

Levice

59-0118

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

3
bývanie
CHLADIACE

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

PRÍVESY

NAJLEPŠIA CENA

PREDAJ - MONTÁŽ

STAVEBNÉ PRÁCE

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

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

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

SADROKARTÓN

59-0079

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

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

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

78 €
86 €
86 €
95 €
95 €
125 €
140 €
135 €

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

OBKLADY

rokov na trhu
1997-2019

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

používame
kovania AUBI

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
59-0010

STIERKY

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

59-0222

22

59-0185

0907 355 835

0903 233 520
0903 800 514

59-0012

59-0059

na prenájom
(svadby, oslavy)

Michal Macho

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

preto volajte 0903 727 829

59-0014

59-0008

www.izomer.sk

11- ročná prax

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

LV19-32 strana-
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Občianska
riadková
inzercia

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

01 AUTO-MOTO / predaj

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izbovy byt na
tichom mieste v Lv. Byt je
po čiastočnej rekonštrukcii,
cena dohodou. Volajte na
tel. číslo 0948221173

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1-izbový byt v centre Levíc
0904406726
»Dám do prenájmu dlhodobo 1-izbový byt v dobrej lokalite ul. Nejedľeho bližšie
info. na t. č. 0915207336.
»Dám do podnájmu v
LV prerobenú zariadenú
garzonku. Kuchynská linka, chladnička, práčka,
TV + internet. Kontakt:
0907134596

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

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

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

LETÁKY

0905 422 015

0907 652 710

45-0027

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

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

»Darujem mačiatka do
dobrých rúk. Aj doveziem.
0948527859

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 CO JE STAROŽITNÉ 0903439094.
»Kúpim staré gumené socialistické bábiky
0910183053
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094.

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0087

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Storočnica obnovenej Matice
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Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

1
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3

4
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5

2

1

www.nehnutelnostilevice.sk

87-0012

O3
K 8

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

» TA SR

1 8

U

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY
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2
4 2

499

3
7
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59-0243

S

nesebecky, obetavo mnoho dobrých
vecí, z ktorých komunita môže žiť,“
povedal generálny biskup Evanjelickej
cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.
MS patrila podľa Pavla Pareničku
zo Slovenského literárneho ústavu MS
v 19. storočí medzi najvýznamnejšie
kultúrne ustanovizne. „Pre Slovákov
predstavovala všetko. Bola vedeckou
inštitúciou, národným múzeom, osvetovým spolkom, ich reprezentantom.
Samozrejme, propagovala slovenský
národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875
pozastavená, potom zrušená. Ďalšími
dekrétmi bol dokonca zhabaný majetok a využívaný na protislovenské ciele. Napriek tomu sa Martin stal centrom
slovenského národného hnutia a čakalo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku
1918,“ informoval Pavol Parenička.
Po odhalení busty prešli matičiari v sprievode na Národný cintorín v
Martine k hrobu Jána Vanoviča. „Musíme si uvedomiť, že veľmi úspešné
matičné obdobie bolo práve počas 30.
a 40. rokov minulého storočia. Teda po
vzniku Československej republiky. Pre
matičiarov je to obrovská inšpirácia,
aby sme znovu mali silné osobnosti,
ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján
Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z
presvedčenia a súčasne s pietou a vnútornou odovzdanosťou spoločnosti,
národu. To je pre nás obrovský odkaz i
záväzok,“ vyzval Marián Gešper.

59-0028

Sto rokov od oživotvorenia Matice
slovenskej (MS) si jej predstavitelia
pripomenuli v nedeľu odhalením
busty národného dejateľa a politika
Jána Vanoviča pred sídelnou budovou MS v Martine.
Predseda MS Marián Gešper pripomenul, že práve členská základňa matičiarov v roku 1919 zásadným spôsobom
prispela ku konsolidácii nového československého štátu. „Matičiari obrodili
národnú kultúru v regiónoch a došlo
k celkovému povzneseniu slovenského
národného vedomia. A ku konsolidácii
národno-občianskej spoločnosti. Oživotvorenie MS je pevne spojené aj so
storočnicou oslobodenia a začlenenia
Slovenska do československého štátu,
s minuloročným výročím Martinskej
deklarácie Slovenskej národnej rady,
vznikom Československej republiky. O
to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove
MS, boli súčasne veľmi politicky a národne činní,“ povedal Marián Gešper.
„Pointa je stále jedna a tá istá. Skupina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak
ako iba starosťou o vlastné súkromné
dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto
stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a
150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť
iba komfortne sami pre seba. Otvárajú
sa iným a robia niečo pre to, čomu sme
hovorili povznesenie národa. Možno
je to už archaicky povedané. Možno sa
niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím
ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia
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Ak medveď o vás vie, je dobre

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

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.

Na náučnom chodníku v Horšianskej doline pri
Leviciach vznikol nový oddychový priestor pre turistov.
Vybudovaný bol v rámci projektu Pohoda za
mestom v Horšianskej doline, ktorý mesto Levice
vypracovalo v súlade s vyhlásenou výzvou Nitrianskeho samosprávneho kraja na rozvoj cestovného ruchu v roku 2019, informovala o tom Adriana Macáková z levickej radnice. Hlavným cieľom
projektu bolo doplniť a rozšíriť možnosti trávenia
voľných chvíľ v Horšianskej doline.
Mesto Levice ešte v roku 2010 vybudovalo turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline,
vznikol aj s podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft. Na chodníku boli v bývalom kameňolome osadené informačné tabule, smerovníky,
ohniská a lavičky. O päť rokov neskôr bol projekt
vytvorením oddychového mikropriestoru a vybudovaním Prameňa osvieženia vďaka finančnej
podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken
Slovensko rozšírený.
„Cieľom bolo prinavrátenie spoločenskej funkcie
obecnej studni v mestskej časti Horša,“ uviedla
Macáková. V tomto roku pribudol altánok, ktorý
dotvoril priestor na oddych v bývalom kameňolome v Horšianskej doline.
» TASR

» TASR + red

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

VIZITKY

Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

0905 638 627

malotraktor

66-0144

»Predám
0918344798

Na náučnom chodníku v Horšianskej doline vznikol nový
oddychový priestor

68-06

13 RôZNE / predaj

Ničia Vás BANKY ?

12 DEŤOM

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Občianska
riadková
inzercia

0905 422 015

BITU FLEX s.r.o.

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

47-014

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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

0950 266 604
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REGISTRUJTE
SA U NÁS DO
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59-0249

Nájdete nás:
Sokolovská 2, 934 01 Levice
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´
KAMENARSTVO
PIETA

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

0907 755 387

 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

VÝKUP

Volať len v pracovnú dobu

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

0915 104 234

Ponúka:

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU
DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00

AUTOBATÉRIÍ

• kompletné hroby • betónovanie základov • pomníky
• pokrytie hrobov • doplnky ako lampy, vázy, zlátenie
Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.
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ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

76-0031
76-0031

ODVOZ KONTAJNEROV

Nové Zámky

» Ján Košturiak

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

vzorec
sulfidu
indnatého

uctievaj

nepríjemnos
(hovor.)

Ivan
(dom.)

citoslovce
útosti
kývam

3. as
tajni ky

nová ik
(expr.)
zosilnený
súhlas

1. as
tajni ky

vírus,
po esky
telefonuj
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skratka
okresného
výboru

kolaborujúca
osoba

súkal
(text.)

gauner

asto
ora

skratka
rotmajstra

skratka
integrovaného
obvodu

zdokona ovanie tela
telesným
cvi ením

štuchol
(expr.)

mesto
v Taliansku

vzorec
nitridu
hliníka

skratka
majstrovstiev
sveta

rozrývate

talizman

Pomôcky:
etanol,
žih, loro

ohe
(bás.)
krajina
v Rakúsku

2. as
tajni ky

lákaním
získal
mátožil

nasadne
na vlak
údermi
narazil

citoslovce
prekvapenia

iba

sprvu
uvo nený
postoj

etylalkohol

navíjam
varom
zbav
ne istoty

kresal

park
mias ,
plies

solmiza ná slabika
uchový
orgán

Leonard
(dom.)
výtvarný
umelec

murovaná
stena
cudzí
ú et

pe ažný
dar
na podplatenie
zna ka
pre terajoule

Podnikate hovorí zamestnancovi:
- Pán Ková ik, dnešným d om ste
prepustený!
- Prepustený? - uduje sa pán Ková ik.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

www.facebook.com/krizovkysusmevom

nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo
takmer raz toľko ľudí ako na samovraždy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je
nebezpečnejší ako pušný prach.
Ak chceme hovoriť o budúcnosti
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí,
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Najskôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou,
nepotrebnosťou, depresiami, sebectvom a nedostatkom lásky. Môj otec je
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia
nezomierajú na choroby, ale opustenosť a samotu. Človek chce byť užitočný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás.
A chceme stvoriť
nadľudí a osídľovať
planéty vo vesmíre.
Neporážajme smrť,
ochraňujme život.
Počúvajme Boha a
nehrajme sa na
Neho.

www.scalpermedia.sk

Čítal som viaceré knihy o budúcom
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia
tak, že máme nového Boha - človeka,
ktorý sa chystá poraziť smrť.
Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa
presunie na zosieťované algoritmy a
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom,
že za ľudí budú pracovať stroje, vyriešime choroby a vojny, budeme žiť dlho,
veľmi dlho, večne...
Autori mnohých pohľadov do budúcnosti sú technokrati. Považujú človeka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa
treba lepšie starať, aby sme mu predĺžili životnosť. Život človeka redukujú na
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepočítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho nahradili ľudia so schopnosťami stvoriť
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný?
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás.
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako
človek v posledných storočiach našu
planétu zničil. Človek nebude žiť stovky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi.
Na obezitu dnes zomiera trikrát
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku
2012, ktoré hovoria, že na samovraždy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-
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Trubanove drogy

Porazíme smrť?

mužské
meno

Krížovky s úsmevom

8
hlavu hore, politická inzercia

9
škola / SLUŽBY

Kriticky o kritickom myslení
(dokončenie z minulého čísla)
Nadviažem na text o kritickom
myslení (KM) z minulého čísla. Vyučovanie KM je dôležité nielen v
rámci predchádzania extrémistickým názorom, konšpiráciám alebo
manipuláciám.
Je dôležité aj z hľadiska výchovy k
občianstvu a politickej gramotnosti,
aby nová generácia predchádzala vážnym chybám v spoločenskom živote.
Žiaľ, sme v situácii, keď mnohé osobnosti propagujú informácie bez KM
- nevedome alebo schválne. Robia tak
aj mnohé médiá, najmä informačné
kanály na internete, ktoré sú žiakom
najbližšie. Aj keby sme dospeli ku koncepcii KM na vyučovaní, ťaháme za
krátky koniec, pretože nám konkurujú médiá a osobnosti, ktorých „berú“
mladí vážnejšie ako učiteľov. Obávam
sa, že snahy viesť novú generáciu ku
KM budú málo účinné. Nejaký účinok
nie je vylúčený, no ciele netreba preceňovať.
Napriek tomu treba poukazovať
na prejavy osobností. Neraz sú autoritami nielen pre žiakov. Nemusia to byť
len ľudia z populárnej kultúry, ale aj
činitelia, ktorí môžu ovplyvniť alebo
ovplyvňujú štát. Aj títo vyslovujú výroky, ktoré maria snahy školy i rodiny
viesť deti k triezvemu mysleniu.

»„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“
Buddha, duchovný učiteľ
na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 -483 pred n. l.

»„Každý

deň prežívajte
tak, ako by bol posledným
dňom vášho života.“
Giovanni Bosco, taliansky
rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815
- 1888

»„Bolesť je otcom a láska

matkou múdrosti.“
Karl Ludwig Borne, nemecký spisovateľ 1786 - 1837

» „Radosť, to je dokona-

losť.“
Baruch Spinoza, holandský
ﬁlozof 1632 - 1677

»„Usmievaj

sa - zvýšiš
cenu svojej tváre.“
Rabíndranáth Thákur, bengálsky vševed 1861 - 1941

Okrem toho, v školách hovoríme o
marihuane, argumentujeme žiakom,
aká je riziková, škodlivá, nelegálna.
Pritom sa legálne užíva obrovská časť
drog, z ktorých štát žije, dovolí ich
propagovať, ba ich viac-menej toleruje. Napr. alkohol, ktorý masívne ničí
ľudí, rodiny, vzťahy a podliehajú mu
aj politici, čo je tolerovaným verejným
tajomstvom. Je to takisto kategória
drog a možno nebezpečnejšia ako marihuana. Avšak KM našich osobností
v tejto oblasti zlyháva a svoju nevedomosť či zámernosť šíria. Potom sa chcú
zázraky od učiteľov, ktorých vplyv je
prirodzené menší ako verejne činných.
Otázkou je, či práve tí majú dôvod povýšiť KM na jednu z priorít školy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Slovenčina naša
Nie
prísť tu, ale prísť sem.

Nie vidíme sa (v zmysle na- Slovenčina naša
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

Podporujeme
slovenské
výrobky

STEIGER

RADLER

Predajne:

tmavý citrón nealko 0,5l

ul. Jurská 1, Levice

0,45 €

- nákup za diskontné ceny
pre všetkých

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

JC 0,90 € / l

»„Skoro vždy je tá správna

cesta najťažšia.“
Francois Mauriac, francúzsky autor 1885 - 1970

» redakcia

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

´

www.nitrazdroj.sk
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45-0245

»
Citáty

V týchto dňoch rezonujú vo vrcholnej politike drogy. Jeden z politikov sa
priznal pred mladými, že bral drogy.
Ako učiteľ takéto vyjadrenie nemôžem
prijať ani z úst bežného učiteľa, ani
vplyvného politika. Do tejto osobnosti
sa „pustili“ iní, ktorí mali alkoholový
škandál, alebo kontakty s ľuďmi, čo
sa zaoberajú nelegálnou činnosťou či
politici, čo propagujú totality. Zlodej
kričí, chyťte zlodeja! Len na chvíľu si
predstavte, ako to ničí výchovné snahy
školy či rodiny.
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ZDRAVIE

V lete dbajte na dodržiavanie hygieny a vhodný spôsob prípravy jedál

Ako predísť zdravotným
ťažkostiam a nákazám zo stravy
Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale
i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete
alimentárnym nákazám - ochoreniam z pokazených jedál.
Leto je obdobím s najvyšším počtom
ochorení na salmonelózu. Príčinou
môže byť aj mäso pripravené vonku na
grile. Pri grilovaní dbajte na správnu
prípravu – mäso nakrájajte na tenšie
plátky alebo menšie kúsky a naklepte
ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte
ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri miernejšej teplote – tak, aby bolo menej
spálené na povrchu, ale prepečené aj v

135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku
2017 stúpol ich počet o 17,7 percent a za
posledných päť rokov má narastajúci
trend. Salmonely zároveň spôsobujú
najväčší počet epidémií. V roku 2018
bolo na Slovensku hlásených celkovo
501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu
„Ochorenia najčastejšie vyvolávajú
baktérie prežívajúce v potravinách,
ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované alebo sú nesprávne uskladňované. Najčastejšími baktériami
vyvolávajúcimi alimentárne ochorenia u ľudí sú salmonely, šigely, kampylobaktery, listérie, yersínie a E.
coli.“ Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Salmonela v Petriho miske
sa pokladajú dvaja a viac chorých), z
toho 174 epidémií bolo s počtom cho- prímesou krvi, nastupujú 6 – 72 hodín
rých 3 a viac osôb v jednom ohnisku.
po skonzumovaní kontaminovaného
jedla. Salmonely ničí teplota 70 stupňov
počas desiatich minút. Musí byť dosiahNiekoľko naj...
Najčastejšie sa ľudia nakazili po nutá rovnaká vo všetkých častiach prikonzumácii vajec a výrobkov z nich. pravovaného pokrmu.
Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom
v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v Pozor na kampylobakteriózy
30 prípadoch o vajcia z obchodov a v
Prvenstvo medzi ochoreniami, ktodeviatich prípadoch sa ochorenie pre- ré spôsobujú skazené potraviny, patrí
strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu javilo po skonzumovaní cukrárenských kampylobakteriózam. Za posledných
spôsobiť aj nedostatočne tepelne upravené potraviny. Okrem dodržiavania
ɧ potraviny vyžadujúce chladenie –
osobnej hygieny používajte pri grilovaní
mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso,
čisté náčinie, utierky a myslite na ochramliečne výrobky, čerstvé cukrárenské
nu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzuvýrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa
mujte čo najskôr.
ɧumývajte si ruky mydlom a vodou pred kaziace potraviny nakupujte do chladiaprípravou a počas prípravy pokrmov, cej tašky, dopravte domov čo najskôr a
Zdroje kontaminácie
pred jedením, po práci so surovými po- dajte hneď do chladničky
Pôvodcovia zdravotných komplikácií travinami, po návšteve toalety, po kon- ɧnevytvárajte si zbytočne veľké zásoby
sa prenášajú kontaminovanými potravi- takte so zvieratami
potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je
nami, najmä mäsom a mäsovými výrob- ɧneumývajte surové mäso namáčaním to možné, spracujte do pokrmov čo najkami, vajcami alebo výrobkami z vajec, vo vode
rýchlejšie
cukrárenskými výrobkami s obsahom va- ɧnespracúvajte na jednej pracovnej plo- ɧpri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na
jec, tepelne nespracovanými mliečnymi che a rovnakými kuchynskými nástroj- to, aby ste ich obsah nekontaminovali
výrobkami. Kontaminované však môžu mi surové a tepelne upravené suroviny
škrupinou alebo rukami
byť aj iné druhy potravín, napríklad ne- ɧ vyhnite sa konzumácii nedostatočne ɧudržiavajte neustále v čistote pracovné
dostatočne umytá zelenina a ovocie.
tepelne upraveného mäsa
plochy, kuchynské náradie a pomôcky
„Ochorenia prenášané potravinami postihujú najmä gastrointestinálny systém človeka. Najčastejšie
spôsobujú hnačky, bolesti brucha,
zvracanie, niekedy aj vysokú teplotu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní
pominú, ale v niektorých prípadoch
môžu mať ochorenia komplikovaný
priebeh.“
Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Zásady prevencie
pred zažívacími
problémami

Ach tie salmonelózy

Salmonelózy patria u nás k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou. Vlani
bolo hlásených 7 373 ochorení na salmonelózu, čo predstavuje chorobnosť

výrobkov a sladkostí.
Druhým najčastejším faktorom prenosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z
19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kuracie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o
bravčové mäso a v 1 jednom prípade o
hovädzie mäso. Najviac chorých osôb
zaznamenali epidemiológovia v rámci
rodinných osláv a udalostí, napríklad
svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých
rodinných akciách v okrese Kežmarok
sa z celkového počtu 208 exponovaných
nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31
detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať.
Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že
na oboch akciách konzumovali zákusky
od rovnakého dodávateľa.

Príznaky salmonelózy

Hygiena je prvoradá.

desať rokov zaznamenávajú epidemiológovia narastajúci trend. Kampylobakteriózy však spôsobujú menej
epidémií ako salmonely. V roku 2018
na Slovensku zaznamenali 8 428 ochorení na kampylobakteriózu, chorobnosť
predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov.
Celkovo bolo hlásených 176 epidémií
kampylobakteriózy, z toho v 22 epidémiách ochoreli traja a viac ľudí. Najčastejšie bolo zdrojom ochorení mäso a
mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kuracie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie
v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali
mäsové výrobky. Takmer všetky epidémie kampylobakteriózy s 3 a viac infikovanými osobami vznikli na rodinných
stretnutiach.

Je to vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčo- Príznaky kampylobakteriózy
vité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s
Ide o bolesť brucha, hnačku, ho-
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rúčku, bolesti hlavy a svalov, niekedy
zvracanie. Prejaví sa 1 - 7 dní po skonzumovaní kontaminovaného jedla. Rizikovým potravinami sú surové hydinové
mäso, surové mlieko a tepelne neopracované mliečne výrobky, nedostatočne
tepelne opracované alebo opätovne
kontaminované výrobky z mäsa a neupravenej pitnej vody.

Tabuľka1:
Epidémie salmonelózy
podľa krajov:
Žilinský
38
Prešovský 32
Banskobystrický 25
Trnavský 19
Trenčiansky
19
Košický
18
Nitriansky
17
Bratislavský 6
Tabuľka2:
Epidémie kampylobakter
podľa krajov:
Trnavský
7 Prešovský
4
Nitriansky
4
Košický
3
Banskobystrický 2
Žilinský
2
Bratislavský
<2
Trenčiansky < 2
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
spracoval – ib
Foto: Zdroj archív red.

Asi neviete, že...
ɧbaktéria salmonella a iné baktérie prežívajú aj v mrazených potravinách a pri
teplote varenia nižšej ako 60 stupňov
Celzia, množia sa i pri chladničkových
teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia
ɧmikroorganizmy sa v mäse a v živočíšnych potravinách množia, veľmi rýchlo prenikajú do potraviny a ľudskému
organizmu môžu spôsobiť aj závažné
zdravotné problémy. Preniesť ich môžete rukami, ale napríklad aj kuchynskými utierkami a kuchynským náradím
ɧnedostatočne tepelne upravené mäso
je rizikovejšie pre malé deti a tehotné
ženy
ɧmäso nie je vhodné namáčať a umývať
v nádobe s napustenou vodou

11
zamestnanie
0905 422 015

SBS
LAMA SK

Mesačný plat: 650€ brutto/mesiac
Náplň práce:•práca na pokladni
•označovanie a dokladanie tovaru
59-0251

PRIJME do TPP

20

PRACOVNÍČKA PRE VÝDAJ JEDLA
bližšie info v reštaurácii

epidemiologickým
kurzom

PLAT: 5 € BRUTTO/hodina

Info: 0905 811 685

Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0903 712 295 • www.gourmet-restaurant.sk

Nástup IHNEĎ

0905 422 015

PRIJME NA TPP S NÁSTUPOM IHNEĎ

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s

59-0252

76-0009

0903 404 935

0948 35 66 75

V PODLUŽANOCH

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Info: na tel. č. 0911/506 233

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

59-0094

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

v Želiezovciach

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

LIDL Levice Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Kaufland Levice Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 422 015

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

PRACOVNÁ PONUKA:

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

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

ZARIADENIE
PRE SENIOROV

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

VODIČ

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

59-0226

POKLADNÍČKA na prácu v stavebninách
Info na tel.č. 0903/780 986

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

36-0006

Družstevnícka 5089, Levice, +421-(0)36-6350 361-6

INZERCIA

prijmeme do TPP
na pozíciu:

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
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59-0248

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 500 091

VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE

OČNÁ OPTIKA
na všetky druhy
30% ZĽAVA

Kondenzačný kotol
so 120l zásobníkom BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

slnečných okuliarov

Kondenzačný kotol
RINOVA BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

+
AKCIA
na batérie SAGITARIUS
+ pivo ZADARMO

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,
Levice, Na Bašte 5.

Zároveň na mieste každý utorok od 9:00 - 15:00 hod.

AKCIA platí od 29.7. – 31.8.2019

Vám odborne zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

Kontakty:

036/ 7712600
59-0253

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce
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Najvýhodnejší nákup:

řĻ 
ř£®¢©¡® ¿
ř¦¢©¡® ¿
ř¦¢©¡ğ£¬¡Ĭ
ř¨Ó¢©®¢á
řÿ¥í¢©Ó Ļ
ř¦¢©Ó Ļ
ř£¢¡ĭ©¥¡ÁŻ§¡¬
ř¨á¢©Á©¡§
ř¼¥£®
890 € ř©¢®¥¡¼¬
ř¢§Ĭ¥®§¢¥¬
ř¢¥©¼
AKCIA
ř§¥¢¡ÿ§¼¡ğ §¥®
na PVC
¥ï¡¥¢ ¥¬ ř§Á¥
řġá¬
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
ř¥¬Ĭĭĭĭ

1085 €

Objednávky na č. t.: 036/63 152 08, 0907 185 322

MZDA
OD 850 € DO 1300€

85_0005

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

0917 515 218
info@kovoterm.sk

Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.
¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ
59-0029

grily,

40-0050

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

