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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

Okupanti

• 3D MIHALNICE - Volume • ONETEC prístroj - žilky, fibrómy, hemangiómy
• VITAL INJECTOR 2 - aplikácia kyseliny hyalurónovej • PLAZMATERAPIA - omladenie krvnou
plazmou • MEZOTERAPIA - zastavenie vypadávania vlasov • LIPOLÝZA - rozpúšťanie tuku
(brada, brucho ...) • BOTOX MIHALNÍC • KAVITÁCIA • RÁDIOFREKVENCIA • LYMFODRENÁŽ
• TELOVÉ PEELINGY, MASÁŽE, ZÁBALY - redukcia celulitídy, relax
ANDY 0949 827 606

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

• IPL prístroj - trvalá epilácia, fotoomladenie • RÁDIOFREKVENCIA - lifting • PLEŤOVÉ KÚRY
• ULTRAZVUK - čistenie • CHEMICKÝ PEELING • DERMABRÁZIA • ČISTENIE PLETI
• PERMANENTNÝ MAKE-UP • LÍČENIE • HYDRO FACE - hĺbkové čistenie
MIRIAM 0908 686 164

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Pionierska 2 (pri MsÚ), LEVICE
www.salonclaudi.sk
Salón krásy Claudi

ELEKTRO

59-0161

59-0018

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

Nafukovacie hrady a balóny

59-0274

Pre bližšie informácie a rezerváciu termínu nás
kontaktujte na čísle: 0911 841 635
alebo na našej facebookovej stránke:

AZBESTOVÝCH STRIECH

PREMIETAČKY, LP PLATNE

telefón: 0904 046 416

0948 496 543
0903 795 262

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

59-0000

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY

PLATÍM V HOTOVOSTI!

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

Požičajte si skákací nafukovací hrad.
Skákanie, šmykanie, bláznenie...
všetko v jednom
(dovezieme, nafúkame, zložíme, odvezieme)
Tešíme sa na Vaše ratolesti.

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

Stredisko starostlivosti o tvár

- ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY, RODINNÉ DOMY, BLESKOZVODY
- REVÍZIE NN, VN
- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
- POŽIČOVŇA NÁRADIA

INTERNETOVÝ OBCHOD
SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk

59-0265
76-0074

Predajňa: Kalná nad Hronom, ul. Mieru 116
Tel.: 0910 934 354 • ligroup@ligroup.sk

Spolupracujeme s kožnými lekármi. Špecializujeme sa na
problematickú tvár mládeže. Robíme prístrojové čistenie pleti.
Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia.
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.
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59-0033

59-0255

0907 051 877 • 0919 294 226

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

NAJLACNEJŠIA

STAVEBNÉ práce
od A do Z

ÚVERY

Chystáte oslavu, stretnutie,
či len spraviť detičkám radosť?

59-0109

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

0903 376 067

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

59-0020

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.

59-0006

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

OTVÁRAME

HNEDÉ A
ČIERNE UHLIE

SÚKROMNÚ MATERSKÚ ŠKOLU

OD 2.9.2019

INFO:

0918 876 863

PREDAJ - MONTÁŽ

ŠPINAVÚ PRÁCU

0903 233 520
0903 800 514

UROBÍME ZA VÁS !!!

CHLADIACE

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

PRÍVESY

na prenájom
(svadby, oslavy)

telefón: 09 08 6 6 6 8 5 3  0907 355 835
59-0086

+ 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

PONÚKAME:

59-0059

+ 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

ZÁŽITKOVÝ SPÔSOB VZDELÁVANIA
TRIEDU S MALÝM KOLEKTÍVOM DETÍ
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, VIAC UČITEĽOV
VZDELÁVANIE V ANGLICKOM JAZYKU
S JAZYKOVOU ŠKOLOU PRIMA 3X DO TÝŽDŇA
CELOROČNÝ KURZ PREDPLAVECKEJ PRÍPRAVY
S PLAVECKOU ŠKOLOU ARIELA
MONTESSORI KRÚŽOK, TANEČNÝ KRÚŽOK
NÁVŠTEVY PANI LOGOPEDIČKY

www.drobcekovo-dc.sk
Tel.: 0904 69 60 60

59-0264

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

Koháryho 945/83, Levice

59-0185

INZERCIA

Odvoz ZADARMO pri
odbere uhlia nad 15 q do
30 km od skládky
59-0010

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

59-0233

Prijímame objednávky na rok 2019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

59-0034
59-0089

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0012

Redakcia:

PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

45-0006

LEVICKO

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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SLUŽBY, bývanie
KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce
LACNO Volať: 0904 836 980

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

NAJLEPŠIA CENA

59-0275

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.

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

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

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

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

používame
kovania AUBI

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

59-040

0910 633 336 - CENY DOHODOU

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

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

59-0222

UŽ Á!
EN
R
O
V
OT

59-0079

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0118-1

59-0220
59

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

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

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

3

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

59-0019

59-0256

-65 %
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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zdravie / SLUŽBY

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 7 týždňové šteniatka v dospelosti budú
malého vzrastu len do dobrých rúk cena dohodou okr
lv tel: 0950855469

11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

0907 652 710

45-0027

05 DOMY / predaj

45-0051

04 BYTY / prenájom

0905 638 627

03 BYTY / predaj
»Prenajmem 2 iz. byt na
Štefánikovej 0911216974

0905 422 015

66-0144

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

BOJUJTE ! Volajte pomoc

02 AUTO-MOTO / iné

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

LETÁKY
Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Škodu Octavia 1,4
LX r.v.2000. 0911216974

Severská diéta

Ničia Vás BANKY ?

Občianska
riadková
inzercia

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám
0918344798

malotraktor

14 RôZNE / iné
»Predám šijací stroj Lada
funkčný starožitný za
30eur. 0902271798.
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám prácu. Ryľovanie
strihanie stromov a čistenie
hrobov 0902271798
»Opatrujem
seniorov
0910313516
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

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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59-0014

11- ročná prax
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POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

- 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

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

59-0105
59
59-0118

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

rokov na trhu
1997-2019

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:
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

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

preto volajte 0903 727 829

1,99 €/m2
Obklad
0,99 €/ks
Lišta ozdobná
2,99 €/m2
Dlažba II.tr.
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

59-0008

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob
cca 20.000m²

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

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

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

59-0216

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

www.izomer.sk

PREDAJ STAVEBNÝCH

59-0011

Michal Macho

kontakt: 0904 055 455

5
SLUŽBY, bývanie

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

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

0919211533 • 0940173313

59-0243

499
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59-0227

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

6
právnik radí / SLUŽBY

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.

Vtipy

politika a voľby

» - Môj syn sa chce dať na

politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
Isteže. Keď sa hlási o slovo,
nevie čo povie. Keď hovorí,
nevie čo vraví a len čo dohovorí, zabudne čo povedal.

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

» redakcia

 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

ODVOZ KONTAJNEROV

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

AUTOBATÉRIÍ

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

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

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

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO
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7
4
1
7 9
4 6
9
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CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

D4
O

Jozef Kóša 0917 918 600
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8
2
9
8
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Myslel už vtedy Kristus
na politikov, keď povedal:
Pane, odpusť im, pretože
nevedia, čo robia?

Prezident nepodpísal zákon o rokovacom poriadku
v parlamente. Asi preto,
aby Slovensko neprišlo o
zábavu.

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

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

Pred voľbami hovoria politici voličom to, čo chcú počuť. Po voľbách to, čo počuť
nechcú.

- Aká je najobľúbenejšia
divadelná hra nášho ministra ﬁnancií?
- Lakomec.

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

2

4 3
3
5

U
D5 4
Slovenčina naša

Vulgarizmy nikdy nie, ani „vybodkované“ či „vypípané“!
Nie poriešim, ale riešim,
vyriešim, zariadim.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

O9 7
K

0905 422 015
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45-0010

16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku na vážny vzťah od 50 do 60 rokov.
Tel. číslo 0918256367
»54r. muž hľadá ženu
0917049831
»Vzdelaný a seriózny muž
hľadá priateľku vo veku
okolo 60 r. SMS 0919186276

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

59-0088

Občianska
riadková
inzercia

7
bývanie

VLASTNÁ VÝROBA

VIZITKY

0905 422 015

59-0050

0917 457 492

59-0032

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

59-0016

OKNÁ - DVERE

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

LV19-34 strana-

7

Cítila som,
ako moje srdce začalo opäť biť
týždňa sa pomaly začal vracať pocit
lásky do jej srdca; temnota postupne ustupovala a namiesto nej cítila,
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť
uverila, že život napriek utrpeniu je
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej
Otec Antoine Mukhallala z Mel- zmene v správaní jej autistickej dcéry,
chitskej gréckokatolíckej diecézy v ktorá ma v tábore dokonca požiadala o
Aleppe sa práve vrátil z jedného z tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka
ôsmich táborov, vedených spoločen- povedala: „Ak by náš pobyt v tábostvom „Viera a život“ pre zdravotne re mohol trvať ďalší týždeň, som si
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno- istá, že by moja Jenny začala aj rozhých príbehov a osudov ľudí, ktoré v právať!” hovorí otec Antoine.
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol
“Ďakujem Bohu za všetky hlboké dupríbeh vdovy, matky dvoch malých chovné zážitky, ktoré sme mohli počas
dievčat, z ktorých jedna je autistka. týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj
„Táto matka hrozne trpela. Manžela vám všetkým, spolupracovníkom a
stratila pri jeho pokuse emigrovať na dobrodincom ACN, za podporu pri
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol organizovaní týchto letných tábozavraždený, čo zistila až pri identifiká- rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu,
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho aby vás všetkých zahrnul požehnaním
podrezané hrdlo. Následne žila uväz- a aby ste mohli pokračovať v pomoci
nená vo svojej samote. Počas pobytu všetkým tým, ktorí to najviac potrev tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba lásky po celom svete,” dodáva otec Anveľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom toine.
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci
sa jej ostatní snažili byť oporou v bo» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas

kypri
pôdu
pluhom!
divadlo
(zastar.)

cudzia
bankovka
ozn. liet.
Etiópie

druh
horniny
beda, po
latinsky

www.facebook.com/krizovkysusmevom

!
citoslovce
zvuku
pri zívaní
úrove
(kniž.)

druh pôdnej formy
vavrín
(bás.)

nieže
zna ka
autosvie ok
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www.scalpermedia.sk

1. as
tajni ky

pastva

Pomôcky:
laur, vae,
PAL, dan,
nažka

nežne
túlia
ž dka
v kuríne
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bola zamestnaná

zbavia
ne istoty

skratka
dopravného inšpektorátu

2. as
tajni ky

Estera
(dom.)

štuchne
(expr.)

kúrením
zohrial
obydlie

tolerantne
znášali

Pomôcky:
utilitár,
latit, pals,
niveau

zápasník
s býkmi

oxidácia

zbíjajte

hotovo
(zastar.)
pripravená
z ibiša

to isté
(zastar.)
psí
zápach

tvoril sa
(bás.)
Ernestína
(dom.)

pastier
oviec
ututlávajú

odhá anie
(hosp.)
šúcha,
drhne

okolo,
vôkol
(bás.)

nedávno
vytvorený
šíri vô u

masa udí

stupe
paleogénu
nepukavý
plod

zna ka
titánu
pevne,
dotuha

hladomor
(kniž.)

slávnos

prospechár
(zried.)

3. as
tajni ky

4. as
tajni ky

87-0012

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje finančne počas
tohto leta spolu 28 letných táborov
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou
skúšanej Sýrii.

Jano už dlhšie sleduje manželku
ako sa v plavkách krúti pred zrkadlom
a ke to už trvá ve mi dlho, hovorí jej:
- Ani ka, ve ty máš presne tie isté miery ako
Angelina Jolie...
- Naozaj, Janí ko? - uveli ene hovorí manželka.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

8
acn / bývanie
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spoločnosť, politická inzercia

SPOLOČNOSŤ

Výberom správnej tašky a obuvi môžete predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy
Pri kupovaní školskej tašky berte
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa.
Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov.

lizovaných činností Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali
do kľúčovej kosti.

„Školská taška má byť čo najľahšia,
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo Obuv sa má prispôsobiť
Ako pripraviť do školy prváka:
ɧ Y\VYHWOLWH PX ŀH Y ģNROH EXGH PDħ
LQ¿UHŀLPDNRYģN¶ONHQ£MGHVLQRY¿FK
NDPDU£WRY
ɧ QHVWUDģWH GLHħD W¿P ŀH KR Y ģNROH
ÏDNDM¼LEDSRYLQQRVWLDGDM¼KRWDP
GRSRULDGNXɢ
ɧQDXÏWHGLHħDUHŀLPXGĊD
ɧGRKRGQLWHVDVQ¯PNHG\VDEXGHWH
VSROX XÏLħ DM NHG\ EXGH PDħ ÏDV QD
RGG\FK
ɧ DN P£ GLHħD ħDŀNRVWL V QDGY¦]RYDQ¯P Y]ħDKRY Y QRYRP SURVWUHG¯ D
NROHNW¯YHP¶ŀHWHSR]YDħMHKRVSROXŀLDNRYNY£P
ɧUR]SU£YDMWHVDVQ¯PRWRPÏRVDXÏLOLYģ¯PDMWHVLÏLVDQHPHQ¯MHKRVSU£YDQLHSU¯ÏLQRXP¶ŀHE\ħVWUHV

tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity,
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje

Pestré prvky oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.

Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg

absolvovať prehliadku u očného lekára. vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápDieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v nika, preto by mali byť súčasťou desiaty
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní mlieko, najmä probiotické a acidofilné
úloh alebo pri počítači a naučte ho jedno- výrobky, jogurty a syry. Ak dieťa trpí
duché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači intoleranciou laktózy, prípadne mliečby malo stráviť najviac dve hodiny denne. nej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“
Zdravá desiata i nápoj
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, najDesiata je dôležitá súčasť stravo- zdravšia je čistá voda, striedajte ju s
vacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi nesladeným čajom, domácim sirupom,
15 percent z denného príjmu energie. čerstvými šťavami, alebo nesýtenou mi,,Kvalitná desiata pre školáka má ob- nerálnou vodou. Nevhodné sú energesahovať celozrnné pečivo, nátierku, tické a rôzne sladené nápoje.
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a
Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus
a Referát komunikačný ÚVZ SR

docentka Jana Hamade. Detská obuv
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú
podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla. Nevhodnými materiálmi
pre detskú obuv sú koženka, plast, či
poroméry (syntetické usne).

iba na jednom pleci,“ hovorí docentka
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek- Prehliadka u očného lekára
cie ochrany a podpory zdravia a špeciaPred nástupom do školy by malo dieťa

Môj prvý článok

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Verejné obstarávanie v škole
Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

zdroj foto: ÖAMTC

Asi každý pozná ciele verejného ob- čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie
starávania (VO). Dva najznámejšie vo VO je takmer nemožné, vyžiadané
sú: šetrenie financií, a aby sa pro- cenové ponuky sú približne rovnaké.
VO výslednú cenu navýši. Ak by
dukty a služby neprihrávali spriateleným realizátorom.
ste čokoľvek postavili na individuálnej dohode s konkrétnou firmou alebo
Po rokoch však vieme, že obe tieto živnostníkom, porušili by ste zákon.
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá- Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep- oslovujú s požiadavkami opakovane. A
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa nemá to nič spoločné so záujmami veväčším peniazom ako v nejakej škole či denia školy. Jediným záujmom rozuminej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys- ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to,
lím, že práve ľudia pri veľkých penia- na čo štátny normatív dlhodobo nestazoch sú tvorcami takejto zlej legisla- čí. Na materiálno-technické vybavenie,
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, na služby, ktoré škola už nedokáže reno aby zabránili rovnako postupovať v alizovať, na aspoň symbolické odmeny
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men- pre zamestnancov, na financovanie
šími financiami, mysliac si, že postu- záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr.
pujú rovnako nečestne.
drobné ceny za školské súťaže). Avšak
Ak chcete mať v škole VO v po- VO, paradoxne, odčerpáva množstvo
riadku, tak si to vyžaduje kvantum prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje
byrokratickej činnosti a odbornú po- v miliónových štátnych zákazkách, pri
moc. Popri stovkách činností, čo škola ktorých sedliackym rozumom možno
musí robiť, je to ďalšia administratív- konštatovať „brutálne“ predraženie.
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času Škola však nemá prístup k miliónom.
bežného zamestnanca, keďže mnohé
Hoci riadim školu pomerne krátko,
kontrakty majú obmedzenú platnosť a je nevyhnutné, aby sa k nej pristupovamusia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda- problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa
vok na odborný personál, keďže nie je v na školu pozerá ako na prosperujúcu
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole firmu, budú škole uberať jej výchovnosa väčšinou veľké a neštandardné ná- -vzdelávací charakter, bude sa meniť
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie na administratívny úrad.
fondov. Poväčšine ide o služby, o materiálno-technické vybavenie či o pre» PhDr. Ján Papuga, PhD.
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-

LV19-34 strana-

9

10
ZAUJALO NÁS

Národný park
Slovenský raj

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria a ukrýva
množstvo prírodných krás, medzi
ktoré patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády,
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Toto
výnimočné územie je turistom
sprístupnené celoročne.
Spoznávať krásy Slovenského raja
môžete aj vďaka hustej sieti turistických
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika

V národnom parku Slovenský raj je
vybudovaná jedna z najhustejších sietí
značkovaných turistických chodníkov
na Slovensku. Spolu je tam vyznačených 268,2 km značenej turistickej
trasy. Na území národného parku sa
môžu návštevníci pešo pohybovať len
po turistických a náučných chodníkoch
a na miestach vyhradených pre pohyb
návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, a to len v čase od
hodiny po východe slnka po hodinu
pred západom slnka. V zastavanom
území obcí a vo vyhradených rekre-

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál
venovaný lúkam
Na juhu národného parku Slovenský raj pri Ekocentre Dedinky nájdete nový náučný areál. Priamo v
známom turistickom centre chce
Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou
formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.
Dominantou tohto prekrásneho
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce.
Kedysi typický obraz slovenského vidieka. Súčasťou areálu je aj sedem zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Vďaka nim budete mať príležitosť
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete
sa aj to, ako sa správne o lúky starať.
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhrada. Cestou si môžete oddýchnuť na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. „Nový náučný areál je prvý svojho
druhu v Národnom parku Slovenský
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s
našimi pracovníkmi môžu absolvovať
kompletný výučbový program o lúkach.
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok
a ohrada pre ovce
Zejmarská roklina.
foto autor peter olekšák
ačných areáloch na území národného
parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je
dovolený pohyb aj mimo vyznačených
turistických chodníkov bez časového
obmedzenia.

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú
sa tam všetky vývojové štádia motýľov
Počas potuliek náučným areálom iste a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú
vašu pozornosť upúta drevený prístre- konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholníšok s ohradou pre ovce. Stavba pozo- ka so vstupom pokrytým sieťovinou.
stáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiaceho na Interaktívne tabule a hmyzí hotel
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka
V prehliadkovom chodníku je
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek- umiestnených sedem drevených intetrický ohradník slúžiaci na dopásanie.
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami.
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červeMotýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

Cykloturistika

Potulky po území národného parku
Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti.
Majú tam k dispozícii 110 km vyznačených cyklotrás. Cykloturistické trasy
sú prepojené do širšieho okolia Spiša
a Gemera. Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu
návštevníci pohybovať na bicykli mimo
zastavaného územia obcí len po vyznačených cyklotrasách, a to v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj
po cestách, miestnych komunikáciách
a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak
pohyb po nich nie je obmedzený alebo
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás
je cykloturistika možná len s doprovodom odborne vyškolených cyklosprievodcov. Zdroj: Správa NP Slovenský raj

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása,
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka
sú aj prvky drobnej architektúry, napríklad lavička v tvare motýľa, drevené
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode

V náučnom areáli nájdete aj samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa
s ukážkou rôznych druhov stromov. V
okolí je vysadených osem druhov stromov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou
roklinou na Geravy a cez Stratenskú
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a
turistické zaujímavosti môžete objavovať vďaka 8 stanovištiam a 15 informačným tabuliam v slovensko-anglickej
mutácii. Oboznámite sa tak s témami
ako Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla,
Lesy v Národnom parku Slovenský raj.
V náučnom areáli si môžte vyžiadať
sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.
Zdroj ŠOP SR
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.
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zamestnanie

SBS
LAMA SK

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

PRIJME do TPP

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s

v Želiezovciach

epidemiologickým
kurzom

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75

Info: 0905 811 685

721190230

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Nástup IHNEĎ

36-0006

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

V PODLUŽANOCH

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

59-0252

AKCIA -30%

ZARIADENIE
PRE SENIOROV

Slovenčina naša

Nie prepisovať
históriu, ale obohacovať históriu.

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

VODIČ

SBS GUARDING s. r. o.

Info: na tel. č. 0911/506 233

PRIAMO NA CINTORÍNE

SEKÁM, ZLÁTIM
A STRIEBRIM PÍSMO

0905 296 942 • 0905 451 913

príjme strážnikov na prevádzky

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

76-0091
76-0091

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

59-0195

nákladného vozidla kategórie C,
zvozového vozidla komunálneho odpadu
PLAT: 4€ / hod. brutto + výkonnostné prémie

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

Nástup ihneď.

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

45-0256

75-06-3

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

A
I
C
R
INZE 5

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

��látky od 98 €

0

Z�AVY A��DO 30�

Mo������výhry 300 €
63-0136

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

www.balkona.eu
0948 787 777

1

20
2
4
5
90

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

do schránk
y
a chceli by
ste?

0905 422 015

Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk

0905 422 015
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