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Týždenne do 31 310 domácností

Nebudeš mať iných bohov

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

INFO LINKA

0950 894 339

59-0039
59-0268

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

HANDYSERVIS.SK

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 18:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

CENTRUM MAJSTROV - HODINOVÝ MANŽEL
Opravy, drobné opravy, montáž kupovaného nábytku,
pokládka plávajúcich podláh, maľovanie,
stierkovanie a podobne.
Stolárske práce, výroba, montáž a demontáž kuchynských
liniek, vstavaných skríň, nábytku na mieru.
Upratovacie práce - domov a bytov. Iné - ručné výkopové
práce, zateplenie fasád, sťahovanie a iné.

AKCIA! 5 % zľava

Volajte: 0905 553 063

59-0256

na nákup kŕmn ych zmesí od výr obcu
MJM agro, a. s. do konca septembra 2019!

MJM agro Slovakia, s.r.o. • Jurská cesta 8 • Levice • tel.: 0911 171 096

0918 709 007

PREMIETAČKY, LP PLATNE
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alebo klikajte na www.handyservis.sk
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59-0174

rálne
mineivá
krm

59-0030

OT VO Vás...
pre
Sme tu

pre každého

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
59-0030

59-0001
59-0004

0905 383 167

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

PÔŽIČKY

ELEKTRIKÁR

UŽ
!
RENÁ

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

59-0276

aj v nedostupnom teréne

0949 472 779

STOP VYPADÁVANIU VLASOV!
Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia
priamo do pokožky prístrojom
Vital Injector 2
• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov
• zhrubnutie vlasového vlákna

VŔTANIE
STUDNÍ

Otváracia doba:

vá
hnoji

59-0042

Kancelárie:

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

v Leviciach Poľná 6 (bývalý dom služieb)
• čistenie a pranie odevov a bielizne
•poťahy na matrace, kože a kožené výrobky
•pracovné odevy, baranie predložky
• čiapky, rukavice, kabelky, deky

e
kŕmnsi
e
m
z

59-0118-1

Volajte - Hívjon

0915 896 536

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Tel.: 036/6221625 • 0902 202 701

59-0016

VÝKOPOVÉ

Pekný septembrový
týždeň vám želá

Po- Pia: 9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.30 hod.

ZEMNÉ a

0903 421 913

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

59-0280

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0951 203 553

59-0284

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

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?

59-0236

VŠETKÝCH DRUHOV

ODEVOV A BIELIZNE

ČISTENIE A PRANIE

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

služby
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JOGA V TALIANSKU - LIGNANO

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

INZERCIA

PREHLIADKA+NÁKUPY, POTREBNÝ PAS
VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ 7.12. 2019 (sobota)
VIANOČNÁ VIEDEŇ 18.12. 2019 (streda)

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
párny týždeň: Levice, Demandice, Dolná Seč, Horné Semerovce,
Horné Turovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, Jur nad Hronom,
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok,
Plášťovce, Pohronský Ruskov,
Malinovec, Santovka, Šahy, Šarovce, Tekovské Lužany, Lipník,
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur
nepárny týždeň: Levice, Bátovce,
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Malé Kozmálovce,
Nová Dedina, Tekovská Nová
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník,
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače,
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince,
Želiezovce, Žemberovce

UŽHOROD

25.10. - 26.10. 2019

telefón: 0908 66 6 853 

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI
SCANIA CENA DOHODOU!
59-0288

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

»„Viera nás robí v slabostiach silnými, v chudobe
bohatými, v smrti živými.“
Charles Spurgeon, britský kazateľ, autor, pastor,
evanjelik 1834 – 1892.

OSVIENČIM 4.10. 2019
RÍM 6.10. - 10.10. 2019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

UROBÍME ZA VÁS !!!

“ZATVÁRANIE MORA” RELAX

20.9. - 25.9.2019, LEN 85 EUR / OSOBA!

59-0267

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

CHLADIACE

LETÁKY

PRÍVESY

0905 422 015

OČNÁ OPTIKA
na všetky druhy
30% ZĽAVA

0907 355 835

slnečných okuliarov

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

Levice, Na Bašte 5.

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

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

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

59-0026

Tešíme sa na Vašu návštevu.

»„Aby

sa človek mohol
stať slobodný, musí najskôr
nájsť vieru v seba samého.“
Federico Fellini, taliansky
ﬁlmár 1920 – 1993.

»„Pane, urob ma nástro-

na prenájom
(svadby, oslavy)
59-0012

Redakcia:

»
Citáty
o viere

ŠPINAVÚ PRÁCU
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59-0271
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LEVICKO
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jom tvojho pokoja. Tam,
kde je nenávisť, daj nech
prinášam lásku; tam, kde
je urážka, nech prinášam
odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je
zúfalstvo, nádej; tam, kde
je tma, svetlo; tam, kde je
smútok, radosť. Ó, Božský
učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný,
ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale
radšej nech pochopím; byť
milovaný, ale radšej nech
milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení
dostávame odpustenie; v
smrti sa rodíme do večného života.“
František z Assisi, katolícky
svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

»„V zúfalstve a v nebezVydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk
Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

0911 939 149

všetky ceny sú s DPH

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

ktorá zahaľuje
Božie skutky, nazývame
vierou, popud na sebarealizáciu nádejou a silu,
ktorá ju usmerňuje, Božou
láskou.“
Carlo Carretto, taliansky
katolícky spisovateľ 1910 –
1988.

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob
cca 20.000m²

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

»„Viera

miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

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

Dispečing SK - 0950 333 222

ťažkosti, neúspechy a smutné chvíle
života ako výzvu, ktorej
prekonanie nás posilňuje,
a nie ako trest, ktorý by nemal stihnúť nás, vyžaduje
vieru a odvahu.“
Erich Fromm, nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980.

»„Clonu,

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

59-0239

»„Prijímať

45-0006

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

0903 233 520
0903 800 514

Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

59-0177

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

PREDAJ - MONTÁŽ

59-0216

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

pečenstve sa naučí človek
veriť v zázrak, inak by to
neprežil.“
Erich Maria Remarque, nemecký spisovateľ 1898 –
1970.

znamená spraviť
prvý krok, aj keď nevidíte
celé schodisko.“
Martin Luther King, americký duchovný, aktivista a
vodca v americkom hnutií
občianskych práv 1929 1968.

» redakcia

bývanie, služby

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

používame
kovania AUBI

NAJLEPŠIA CENA
600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

59-0269

22

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 €

59-0020

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

rokov na trhu
1997-2019

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

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0079

59-0233

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

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

- 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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

59-0008

preto volajte 0903 727 829

3

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

59-0019

-65 %

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

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

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

LV19-36 strana-
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právnik radí / služby

Zmluva
o zriadení vecného bremena

01 AUTO-MOTO / predaj

Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim v Leviciach a v
okolí byt alebo dom s dlžobou. Platím v hotovosti.
0905804926

08 STAVBA
Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 6 mes. kozu za
50eur 0918212397
»V okolí Levíc predám biele
a červené hrozno - rôzne
druhy. LACNO, aj samozber.
Volať na tel. 0903274480

59-0059

02 AUTO-MOTO / iné

k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.

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

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

0919211533 • 0940173313

59-0227

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

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

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

AUTOBATÉRIÍ

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

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

VÝKUP

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

4

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, , ŠABLE AJ BODÁKY, A
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ.
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

499

»Predám mlynček odstopkovač, škopky, demižóny,
váhu. 0915134458

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

0905 422 015

Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

42,-€

za 1 PRM

Doprava sa účtuje zvlášť

(voľne ložený)

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

LV19-36 strana-
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45-0051

15 HĽADÁM PRÁCU

VIZITKY

POTREBUJETE DREVO
NA KÚRENIE?

45-0162

»Predám 200 litrov vína
Pesecka leanka, cena je
1,50 za liter. V prípade odberu celého množstva je
cena 1,25 za liter. Kontakt:
0918743524
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276

59-0261

14 RôZNE / iné

bývanie, služby

59-0034
59-0089

levicko

ELEKTRO

5

Michal Macho

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

11- ročná prax

59-0265
76-0074

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

59-0014

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

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

24-0091

59-0088

Jozef Kóša 0917 918 600

59-0165

CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

LV19-36 strana-
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Aká cenná je (nám) naša viera?

Občianska
riadková
inzercia

Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
»54r. muž hľadá ženu
0917049831
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Vzdelaný a seriózny muž
hľadá priateľku vo veku
okolo 60 r. SMS 0919186276

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.

znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

0905 422 015

20

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

INZERCIA

68-06

0905 422 015

ZBER A SPRACOVANIE

45-0027

0907 652 710

76-0087

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

LV19-36 strana-
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NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH
NOVOCHEMA
Nixbrod 28, Levice
tel./fax: 036 6312 141 • mobil: 0903 692 281
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

www.novochema.sk

JESENNÁ AKCIA V NOVOCHEME
Termín trvania akcie: od 09.09. do 28.09.2019 alebo do vypredania zásob, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

- Syntetická rýchloschnúca
základná farba na kov
a drevo.

Balenie: 0,9 kg
STARÁ CENA:

3,46 €
ADNA
MIMORI

AKCIA

NOVÁ CENA:

RIEDIDLO S 6001
a S 6006

SYNTA
- Syntetická vrchná
farba na kov a drevo.
Pre exteriér aj interiér.
Široká škála farebných
odtieňov.

Balenie 0,75 kg

od 3,98 €

- Na riedenie
syntetických
náterových hmôt.

Balenie 2,5 l

od 13,36 €

Balenie 350 g

0,95 €
FF HĹBKOVÁ
PENETRÁCIA

ODHRDZOVAČ
EXTRA
- Vysokoúčinný
odhrdzovací
prostriedok.

- Univerzálny
bezfarebný
penetračný
prostriedok.

1,95 €

Balenie 0,5 kg

NOVOPLAST FF

FERMEŽ ĽANOVÁ

ĽANOVÝ OLEJ

RENOLAST

- Vodouriediteľná
farba na fasády a
interiér. Možnosť
tónovania podľa
vzorkovníka a
vlastných predstáv.

- Základný náter
(napustenie) dreva a
iných savých podkladov a
pod ďalšie nátery prevedené
olejovými alebo syntetickými
náterovými látkami.

- 100 %-ný ľanový olej.
Na konzerváciu záhradného
nábytku a drevených sudov
na víno. Ideálny na náter
zrubov.

- Asfaltohliníková,
reflexná, náterová
hmota. Na náter
plochých striech
(asfaltové pásy),
plechu, muriva.
Izoluje a chráni krytinu.

Balenie 3 kg

6,88 €

Balenie 25 kg

37,33 €

Balenie 2,5 l

od 9,90 €

»Hádajú

»Zajac zastane v strede lesa

a zakričí:
- Kto sa chce so mnou biť?
Okamžite sa zbehnú všetky
zvieratká a medveď podíde k
nemu. Zajac sa naňho pozrie
a zakričí:
- Výborne. A kto sa chce biť
so mnou a s medveďom?

»Slon stúpi do mraveniska a
mravce po ňom začnú liezť.
Slon sa otrazie ale jeden
mravec mu ostane visieť na
krku.
Ostatní po ňom z dola kričia:
- Zaškrť ho zaškrť ho !!!
»Mladý komár hovorí mat-

ke:
- Mami, chcem ísť dnes do
opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem z

Balenie 16 kg

60,70 €

KOLOROVACIE CENTRUM
Miešanie fasádnych farieb,
syntetických farieb a
omietok podľa
vzorkovníka
a Vašich predstáv.

2,39 €

- Cha! Načo by som sa namáhala, keď sa dajú kúpiť v
obchode!

8,40 €

14,50 €

3,77 €

Balenie 10 kg

Vtipy
zvieratká
sa tri sliepky česká, slovenská a nemecká - ktorá z nich znesie viac
vajec.
- Ja znesiem denne päť vajec
- chváli sa česká sliepka.
- Ja znesiem denne desať
vajec - chváli sa nemecká
sliepka.
Slovenská vraví:

11,02 €

Balenie 3 kg

Balenie 0,89 kg

- Karpatské brikety
z tvrdého dreva.

-Syntetická
tentovrstvová
lazúra na drevo.
Široká škála odtieňov.

od 4,36 €

1,81 €

Balenie 3 kg

Balenie 5 kg

2,10 €

1,34 €

BRIKETY RUF

DREVONOL

Balenie 0,9 l

Balenie 0,4 kg

Balenie 1 kg

domu!
- No dobre, ty nešťastník, len
ťa prosím dávaj si veľký pozor pri potlesku!

tieho:
- Čo sa mu stalo?
A on mu na to odpovedá:
- Neviem, asi odpadol.

»Dva hady v púšti:
- Počuj, my sme jedovaté?
- A čo ja viem? Prečo?
- Práve som si zahryzol do
jazyka

»Letí vrana po lese a kráka
si:
- Krá, krá, krá.
Zrazu vrazí do stromu:
- Čvirik, hrkú, Bože ako to
bolo?‘

»Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa jeden z nich
postaví a druhý sa pýta tre-

LV19-36 strana-
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»Idú dva ľadové medvede
po púšti a jeden hovorí:

59-0289

SYNTADUR

- Tu muselo riadne snežiť,
keď to tak posypali.

»Príde prasiatko k elektrickej zásuvke a povie:
- A teba tu zamurovali?
»Slon a slonica sa prechá-

dzajú. Majú zamilovane stočené choboty. Odrazu slonica
zastane a povie:
- Počuj, dúfam, že ma nevodíš za nos!

» redakcia

spravodajstvo / služby
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Top 10 diét pre diabetikov

Židovský kódex – navždy zločin

Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.

Deviateho septembra si každoročne na Slovensku pripomíname Deň
obetí Holokaustu a rasového násilia.
Dátum v sebe nesie symbolický odkaz, pretože práve 9. septembra 1941
vstúpil do platnosti Židovský kódex a
Slovenská vojnová republika sa tak priblížila ku konečnému riešeniu židovskej otázky na svojom území.
Židovský kódex (oficiálne nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov) bolo vládne nariadenie v
prvej slovenskej republike, obsahujúce
súbor protižidovských predpisov.
Išlo v prevažnej miere o kópiu nemeckých protižidovských zákonov.
Židia boli definovaní na etnickom aj
náboženskom princípe. Osoby spĺňajúce definíciu Žida boli pozbavené
viacerých základných práv, všetkého
nehnuteľného a časti hnuteľného majetku, vzťahovala sa na nich pracovná
povinnosť. Podľa vyhlášky z 18. 9. 1941
museli od veku 6 rokov povinne nosiť
šesťcípu žltú hviezdu.

Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.
Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu
Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

Proti nariadeniu protestovali v protestnom Memorande slovenskí biskupi
v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte
odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Sidorovi 12. novembra 1941 nariadenie
hodnotí ako „rasové zákony, ktoré obsahujú nariadenia priamo protiviace sa
katolíckym princípom...“.
Prvé protižidovské právne normy
na Slovensku neboli prijaté na úrovni
Slovenského snemu. Obrat nastal po rokovaniach v Salzburgu, počas ktorých
sa presadilo radikálne krídlo HSĽS,
podporované Nemcami. To znamenalo i prijatie protižidovskej legislatívy,
ktorá by obmedzovala židovské práva,
resp. im ich úplne odobrala. Nariadenie vstúpilo do platnosti 9. septembra
1941 ako Židovský kódex – Nariadenie
o právnom postavaní Židov č. 198/1941.
Tieto zákony patrili k jedným z
najtvrdších právnych noriem v Európe.
Dohromady tvorilo kódex 270 paragrafov, ktoré sa dotýkali ľudských a občianskych práv Židov, náboženských či
majetkových nevynímajúc

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

NAJPESTREJŠIE NOVINY
V REGIÓNE
» Zdroj: Edah.sk

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

PRIAMO NA CINTORÍNE
0905 296 942 • 0905 451 913

76-0091
76-0091

SEKÁM, ZLÁTIM
A STRIEBRIM PÍSMO

zimné záhrady

47-014

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

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

a:
ponúk

• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €
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Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

ZĽAVY AŽ DO 25%

bývanie, služby

levicko
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Vstup do každej haly samostatný.
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Celý objekt je strážený 24 hodinovou strážnou službou.
Možnosť parkovania v areáli.

Informácie
na tel. číslach:

ho
esačné
Cena májmu
n

€/m²
0
9
,
1
b

0903567987
0911025035

gií
ez ener

Nedostáva
te
pravidelne
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Nachádzajú sa v mestskej časti Nixbród.

Rozmer hál – 1 x 456 m²; 4 x 231 m², výška stropu 4,70 m.

7

K

S

PONÚKAME NA PRENÁJOM PRIESTORY VHODNÉ NA VÝROBU ALEBO SKLAD

4

D8 3
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8
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59-0289

5

NAŠE
NOVINY

do schránk
y
a chceli
by ste?

405 m²
Informácie na telefónnych číslach 0903 724 142 a 0903 724 141

Kontaktujte nás:
distribucia.lv@regionpress.sk

1

6 3

0905 422 015
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zaujalo nás
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ZAUJALO NÁS

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch
Ochranári prišli pred pár dňami s
veľmi potešujúcou správou. V pohorí na česko-slovenskej hranici v
Javorníkoch sa im podarilo zdokumentovať veľkú vzácnosť. Pribudla
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka
usadila na česko-slovenskom pomedzí
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov.
„Ochrana vlka obyčajného je jednou
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch podľa neho
naznačujú, že potenciál pre život vlka v
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je
však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce
listom oslovila príslušné lesné úrady,
ktoré majú kompetenciu usmerňovať Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.
činnosť užívateľov poľovných revírov
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť tomu neveril, že ešte niečo podobné v
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na živote zažijem a predsa, stalo sa,“ nepapieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva skrýva ochranár radosť.
P. Drengubiak.

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat,
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako
Pozorovať správanie vlčej
vláčik, jedno za druhým do blízkeho
rodiny berie dych
Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne
Peter Drengubiak priznáva, že mož- lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil
Vďaka intenzívnemu monitoringu sa nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej jeden z dospelákov, toho sme však
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo správanie bolo preňho veľmi silným nevideli. Mali sme tak konečne možspoločne s českými kolegami z Hnu- zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi si vedia pospať a preto bola ich aktivirozmnoženie vlčej svorky dokonca aj
Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj
odpozorovať a zdokumentovať priamo v
krátke video vlčej rodinky a všetci
teréne. „Nízka početnosť, veľké domovzáujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám
https://www.youtube.com/watch?tineumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4
každý deň. Preto keď k takejto situácii
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa,
ktoré dostalo pod stromček vytúženú ta zväčša pozorovateľná približne od
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom
spomenul na predposledné takéto po- Michalom rozhodli, že sa naraňajkujezorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra- vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a
nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa
zaostávalo za ostatnými asi tak dva metre som neprikladal žiadnu váhu. Čas na
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár
sled udalostí.

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala,
„sám doma“, bez súrodencov a rodičov. Čas plynul a v podmienkach, kedy
už bol naozaj problém niečo cez ďalekohľad vidieť ,osamotené vĺča som stále pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i

mláďat. Posledné okamihy svetla mi dopriali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa,
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak
nadšenie.

Rodinu budú chrániť

V najbližšom období sa budú ochranári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej
Bežalo za svojou rodinou
možnej miere to, aby rodina zostala ro„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyvdo lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled- palce, nech ich obchádzajú choroby,
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa odkazuje zanietený ochranár.
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strieFoto autor: Peter Drengubiak
davo prechádzalo a ležalo na okraji
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

87-0012

Percentová rétorika

Slovenčina naša
Nie jedná sa o niečo, ale ide
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.
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Novela zákona o pohrebníctve

Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

CHARITA

stvom spravodlivosti.
Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.
Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» 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

Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).
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Vláda Slovenskej republiky schválila
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve. Novela právnej normy bude predložená na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky.

skutočnosti), v akej je možné požiadať
o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Časové obmedzenie tohto práva
by malo zabrániť vzniku sporov medzi
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej
Po novom by si obce mohli na svo- starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď
jom území všeobecne záväzným na- rodičia požiadajú o vydanie plodu až v
riadením samy určiť šírku ochranného čase, keď ním poskytovatelia zdravotpásma pohrebiska s prihliadnutím na nej starostlivosti naložili už iným spômiestne zvyklosti a špecifické podmien- sobom.
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
rozhodli predložiť na základe skúsenos- propagácie pohrebných služieb, upratí z praxe i po dôsledných konzultáciách vuje povinnosti pri zaobchádzaní s
so zainteresovanými subjektmi.
ľudskými pozostatkami osôb kontamiOchranné pásmo pohrebiska, v novaných rádionuklidmi či presne vyktorom sa nemôžu umiestňovať budo- medzuje, za akých podmienok je možné
vy s výnimkou domu smútku a budov, vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, obmedzuje možnosť vykonávať činnosti
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa súvisiace s poskytovaním pohrebných
miestami ukazuje ako problematické, služieb výhradne na zamestnancov
najmä pri existujúcich pohrebiskách si- týchto pohrebných služieb a dopĺňa
tuovaných v obytných zónach.
nové správne delikty na úseku pohrebObec si vo všeobecne záväznom níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť
nariadení bude môcť určiť šírku ochran- zákona (nové správne delikty sa týkajú
ného pásma, pravidlá povoľovania a napr. nezabezpečenia hrobového miesumiestňovania budov a stavieb so zre- ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť
teľom na pietny charakter pohrebiska a návštevníkov pohrebiska; nedôstojnéustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran- ho zaobchádzania s ľudskými pozostatnom pásme počas pohrebu zakázané.
kami a pod.)
Aktuálne platný zákon o pohrebÚčinnosť by novela zákona mala
níctve umožňuje rodičom potrateného predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, priľudského plodu alebo predčasne odňa- čom existujúce ochranné pásma pohtého ľudského plodu, aby ho pochovali. rebísk ustanovené priamo zákonom o
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto
» Zdroj: ÚVZ SR

Zbierka školských pomôcok vrcholí
Máte doma síce možno aj použité,
ale ešte stále použiteľné školské
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo
z prípravných nákupov? Poznáme
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.
S príchodom nového školského roka
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka
školských pomôcok. Slovenská katolícka charita (SKCH) ju na Slovensku
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom
pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí

Približne 70 000 školských pomôcok darovali Slováci deťom zo sociálne
Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale
držte sa malej rady. Predstavte si, že
peračník či sadu farbičiek viete sami
ďalej použivať. Teda, deťom chceme
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a
neostanú na charite v koši.
ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zošity, peračníky, kružidlá, fixky, pravítka, školské tašky, pastelky, strúhadlá, gumy, kalkulačky a iné
slabších pomerov takmer za desaťročie
fungovania Zbierky školských pomôcok

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa- celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu z RECtrl.
né, no stále funkčné školské pomôcky
Komu pomáhame
prichádza Charita aj tento rok – darcoTvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúšvia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s
zberných miest na celom Slovensku až
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať
do 15. septembra 2019.
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Zoznam zberných miest nájdete
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
na adrese www.charita.sk
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Zbierku školských pomôcok koorDetský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
dinuje Slovenská katolícka charita na
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Slovensku cez arci/diecézne charity,
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
obciach či mestách z rôznych regiónov
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
Slovenska.
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít
Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video,
ktorého ústrednou myšlienkou je motto: vekovú kategóriu.
Ak zvážite...
Každému z náš niečo chýba. Charita sa
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne,
snaží poukázať na to, že aj bežná chý- Deti patria všetkým
na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345,
bajúca školská pomôcka, môže znížiť
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet- variabilný symbol 2211.
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred- ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
níctvom sociálnych sietí ako aj partne- sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej
SKCH a REGIONPRESS
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj
Foto: Zdroj: SKCH
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AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

BIŽU L-L s.r.o.
Práca na dohodu vhodná aj
pre dôchodcov. NÁVLEK A
KOMPLETIZÁCIA KORÁĽOV (ROKAJL).
Možnosť zarobiť si až 200€ brutto/mes.
Želiezovce a okolie do 25 km
INFO: 0911 581 057

HĽADÁME

TLAČIAR - STROJMAJSTER

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

NÁPLŇ PRÁCE:

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

POŽIADAVKY:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

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

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

76-0076

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

V PODLUŽANOCH

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

PRIJME do TPP

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

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

Info: 0905 811 685

Info: na tel. č. 0911/506 233

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

75-06-3

Nástup IHNEĎ

59-0290

epidemiologickým
kurzom

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

VODIČ

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

59-0266

rado@regionpress.sk

0903 404 935

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

ZARIADENIE
PRE SENIOROV

0905 555 044

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

59-0283

13

51-0017

levicko

Nie kľud, ale Slovenčina naša
pokoj, mier, ticho, rozvaha.

WWW.REGIONPRESS.SK

NÁBYTOK LEVICE

TOVAR IHNEĎ K ODBERU www.nabytok-levice.sk

• pohodlné parkovanie

Stolárska dielňa

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

AKCIA

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne
Slovenský výrobca spod Tatier

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

0918 848 645, 0908 791 413

LV19-36 strana-
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59-0282

Matrace 1+1 ZADARMO
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nahá a

3. as
tajni ky

zna ka
lutécia

vyu oval

druh saní
Laponcov
izbová
rastlina

súkaním
zhotovili
skr. pre
a podobne

stavební
inžinieri
(zastar.)
slablo

arami
privolaj
Júlia
(dom.)

druh
obilniny
kazi
(hovor.)

Leo
(dom.)

zn. prazeodýmu
výhonok,
konár

druh
papagája
prikoval

E V
Tren ína
kroky
(kniž.)

premet
vo vzduchu

2. as
tajni ky

plúžiš
(bás.)

plodina
vyžadujúca okopávanie

Futbalový štadión Levice
15. septembra 2019
33-0027

politická inzercia

horské
jazero

podkúvalo

se né
zbrane

Pomôcky:
aukuba,
kea, hiát,
akja

šuchorilo
(expr.)

skratka
pre iteretur

zvonku
(zried.)
crklo

zväzok
slamy
postavila
sa

citoslovce
nesúhlasu
Slavomír
(dom.)

mesto
nariekavá
v echách

•
•
•
•

nie,
po rusky

hrášok
nieto

nálev,
po esky

vyhliadkový let vrtuľníkom
jazda na poníkoch pre detičky
minidisko DJ Adamsona
prehliadka Hasičského zboru
a techniky

ženské
meno

prívrženec
arianizmu

morská
ryba
príbuzná
makrele

uchytíte

hlasito
otvor,
medzera
(anat.)

menšie
dravé
cicavce

•
•
•
•

1. as
tajni ky

Žena je na spovedi a ke skon í,
do spovednice vojde jej manžel
a farár sa ho pýta:
- Tá žena pred vami bola vaša
manželka?
- Áno, ot e.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

14
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Okresná organizácia SME RODINA – BORIS KOLLÁR Levice
Vás pozýva na rodinné podujatie

DEŇ S RODINOU so SME RODINA
a predsedom hnutia BORISOM KOLLÁROM

Príďte sa zabaviť, čaká na vás atraktívny program:
detské kolotoče
nafukovacie hrady
cukrová vata, pop-corn
súťažné a zábavné aktivity

Srdečne Vás pozývame

59-0273

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
levicko

kultúra

LV19-36 strana-

15

15

zdravie / služby
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

 $ 
  !  

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

0905 422 015

PRACUJ
U NÁS

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

5

01
2
2
4
05

09

SK.ABAINNOVATOR.COM

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

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

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

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€

LV19-36 strana-

www.krby-tuma.sk
k
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40-0050

IN

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0145

0800 500 091

A
I
C
R
E
Z

0918 726 754

MZDA
OD 850 € DO 1300€

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

20

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

