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Týždenne do 31 310 domácností

VÝKOPOVÉ

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

REŠTAURÁCIA

59-0001
59-0004

od 1.10.2019

ELEKTRIKÁR

elektroinštalácie

www.zamocnictvo-rapavy.sk

59-0030

DOMY - BYTY

0905 383 167

59-0291

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
Otváracia doba:

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

Tel.: 036/6221625 • 0902 202 701

59-0236

VŠETKÝCH DRUHOV

0903 376 067

59-0006

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-0268

PREMIETAČKY, LP PLATNE

ODEVOV A BIELIZNE

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY

rapavy.t@gmail.com

ČISTENIE A PRANIE

pre každého

0918 709 007

59-0030

PÔŽIČKY

INZERCIA

0905 422 015
Levice, Ľ. Štúra 47
HOTEL ROZKVET

PRIJME ŠOFÉRA

59-0280

ZEMNÉ a

0903 421 913

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta- zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
rú pravdu v latinčine netreba pre- volieb ten dav? Jeho požiadavky, proteskladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
nemyslia. Dokonca myslenie nená- jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľvidia. Lebo sa ho boja.
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
Naša spoločnosť prejavuje známky desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo- úvodný latinský výrok nič nehovorí.
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo- Ani rozvážnosť, zodpovednosť, podzovať z nich závery a nastoľovať cesty chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
ponára do nenávisti. A ňou podporovaJe rozdiel medzi vsugerovanou tanej hlúposti.
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad deficitu na ďalšie volebné obdobie.
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
si - román, dráma, horor, psychologický Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
triler, fantasy tematika Roberta Louisa ktorý je považovaný za ochrancu BožieStevensona z roku 1886. Ja volím horor. ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veČlovek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich riacich z moci satana a je anjelom, ktorý
má. Mimochodom, aj to je výraz, po- sprevádza duše ľudí zo sveta
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro- pred Boží súd. Nenecháziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je vajme všetko iba na ňom,
proti takému a onakému javu. Dav. Ale aj keď je svätý. Z moci zla
politikom a ich politike prechádza aj sa musíme pokúsiť dostať
tak všetko.
najmä vlastnými silami.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen Ešte zaživa.
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
Pekný týždeň
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-299
59-0

Absencia pochybností

NA ROZVOZ JEDLA
OD 13.00 DO 20.30 HOD.

PLAT: 3,60€ BRUTTO/HOD.

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0297

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29
robplast1@gmail.comt0907 798 315

NAJLACNEJŠIA

0905 636 775

PREDAJ
A SERVIS
tel.č: 0919 201 688

T E R R A VA R I A G Z AT H O N D A
email: mado.levice@gmail.com

IZOLÁCIE

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

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

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

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

0911 28 88 68

mado.levice@gmail.com

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH
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LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

1

0919 201 688

59-0133

BLIŽŠIE INFO:

používame
kovania AUBI

59-0084

+PRÉMIE + OBEDY

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

služby

2
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RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

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

INZERCIA

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

0919211533 • 0940173313

59-0227

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

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

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

59-0271
59

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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

Redakcia:

DREVENÉ
BRIKETY

VÝROBA MODERNÝCH AJ KOVANÝCH BRÁN

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

.
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www.efesto.sk
0907 130 227

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0951 203 553

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

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

499
59-0261

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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INZERCIA

0905 422 015

59-0179

Západné Slovensko

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

59-0020

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

• Lamelové
• Z ťahokovu
• Drevoplast

59-0309

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

bývanie

levicko

3

22

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

rokov na trhu
1997-2019

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

-65 %

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

Michal Macho

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

59-0014

www.izomer.sk

59-0008

preto volajte 0903 727 829

11- ročná prax

VŔTANIE
STUDNÍ

59-0059

0949 472 779

59-0276

59-0233

59-0034
59-0089

aj v nedostupnom teréne

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

LV19-39 strana-
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zdravie / služby

4

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim diely, plecharinu na
starú Škodu Octaviu - Spartak 1000MB 0902449970
»Kúpim starú motorku aj
diely. 0902449970
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
»Kúpim traktorovú vlečku 5,7,8,9t ponúknite
0910433620

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 2izb.
zariadený byt na Vinohradoch. tel. 0903443608 po
16.00 hod.
»Prenajmem garzonku v LV
0907300397

05 DOMY / predaj
»Predám RD 95tis 6ár poz
ul. J.Botu 0944305646

O tehotenskej cukrovke
Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.
Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes mellitus - je samostatným typom cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát
objaví v tehotenstve. Súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov, z ktorých
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčastejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej trvanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budúcich mamičiek. Nepoznaná a neliečená
cukrovka môže spôsobiť komplikácie
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezpríznakové ochorenie, preto majú gynekológovia povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu.
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28.
týždňom gravidity, u rizikových prípadoch (vek nad 35 rokov, problémy v predchádzajúcej gravidite, obezita, výskyt

Citáty

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
žien zvládne svoju metabolickú poruchu
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičenie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
realizuje selfmonitoring glykémií glukomerom, hodnoty pred jedlom majú byť do
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznikom gestačného diabetu je udržiavanie
si normálnej hmotnosti
pred aj počas gravidity,
a primerané tehotenské
cvičenie, ktoré zlepšuje
metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
prajem všetko dobré
a radosť z dieťatka.

» „Viete, mne vždy prebeh-

ne mráz po chrbte, keď politici hovoria o ekonomickom
raste. Nám stačia 3 druhy
chleba, 4 druhy jogurtu.
Ale my musíme mať 15 druhov chleba, 40 jogurtu. Ale
to nejde do nekonečna. Ja
by som to zastavil. Žiadny
rast. Ten vedie k odčerpávaniu bohatstva. Prečo má
byť stály rast?“
Jaroslav Maxmilián Kašparů, český esperantista,
spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950.

»„Nemáme toľko politikov

preto, lebo ich potrebujeme, ale preto, lebo je mnoho ľudí, ktorí sa nehodia na
iné miesto.“
M. Schiller, sudca, USA,
1944.

»„Dobrý

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

0907 652 710

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

45-0027

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

06 POZEMKY / predaj

»„Človek

predsa nemôže
trvalo žiť z chladničiek, politiky, ﬁnancií a krížoviek.
Človek to jednoducho nemôže. Človek predsa nemôže žiť bez básní, bez farieb,
bez lásky.“
Antoine de Saint-Exupéry,
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944.

07 REALITY / iné
7QPOVLF

("3«Ç07²
#3«/:

09 DOMÁCNOSŤ

t4FLŘOÏ

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

tQP[JOLPWBOÏ
tQPQMBTUPWBOÏ
tPCPSPWÏQMFUJWÈ

t3Á3& 1-&$): +0,-&
t/04/¶,:6 * )
t5:ė&- ploché - štvorcové - kruhové

NEREZ
SKLO
DREVO

14 RôZNE / iné
»Rozkladací gauč za odvoz,
0940756888
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám si prácu: ryľovanie čistenie hrobov a upratovanie a strihanie stromov.
0911515330

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

»„Politika nie je príliš po-

od 113 €/bm

5PWÈSFOTLÈ#
;MBUÏ.PSBWDF

t410+07"$¶."5&3«507"3%07&;*&.&
,7«.%0.07

od 70 €/bm

OTVÁRACIA DOBA Sobota:

8:00 - 12:00
Pondelok - Piatok:
8:00 -12:00, 12:30 - 16:00

Slovenčina naša

Nie
je tomu tak, ale je to tak.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

tCFUØOPWÈPDFűB[WBSPWBOÏTJFUF
tLPWBOÏQPMPUPWBSZOBWâSPCVCSÈOB[ÈCSBEMÓ
tFMFLUSJDLÏNPUPSZOBLSÓEMPWÏBQPTVWOÏCSÈOZ
tƃBIPLPWZ EJFSPWBOÏQMFDIZ QP[JOLPWBOÏSPÝUZ
t[ÈNPŘOÓDLFQSÈDFBWâSPCBPDFűPWâDILPOÝUSVLDJÓ

Kombinácia

»Predám tuje 20l antik lievik šrotovník na zrno ibišteky smrečky 0905728434

11 HOBBY A ŠPORT

PLETIVÁ
STĹPIKY

S
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45-0073

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Darujem za odvoz staršie
spálňové skrine na nožičkách. 0944003282

politik je niečo
také nemysliteľné ako
čestný lupič.“
Henry Louis Mencken, americký novinár a spisovateľ
1880 - 1956.

čestným remeslom pre veriaceho kresťana.“
Konrad Adenauer, nemecký
štátnik, spolkový kancelár Nemecka, politik 1876
- 1967.

»„Moja politika? Nikdy som

nijakú nemal. Dbal som
vždy na to, aby som podľa
možnosti vyriešil čo najlepšie každodenné problémy.“
Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených štátov 1809
- 1865.

»„Politiku a osud ľudstva

formujú ľudia bez ideálov
a bez veľkosti. Tí, čo majú v
sebe veľkosť sa nezaoberajú politikou.“
Albert Camus, francúzsky
spisovateľ 1913 - 1960.

»„Som stále jedno, jedno

jediné, a to je klaun. Zaraďuje ma to na omnoho
vyššiu úroveň ako akéhokoľvek politika.“
Charlie Chaplin, britský
komediálny herec a ﬁlmár
1889 - 1977. » redakcia

služby

levicko

OČNÁ OPTIKA
pre žiakov
50% ZĽAVA a študentov

Bernolákova 3, LEVICE

Dokonale chráni každý kúsok
vášho oblečenia BEZ OBÁV.
KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

AŽ 150

5

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

Levice, Na Bašte 5.

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

EUR SPÄŤ

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

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

2'ġ$+29È6/8ä%$

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

STIERKY



59-0118-1

INZERCIA

Norbert Nochta

0905 832 158

59-0077

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

59-0137

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

59-0312

2'92=$87295$.291$5(&<./È&,8
.Ò3$+$9$529$1é&+È87
1È+5$'1e',(/<

SADROKARTÓN

Akcia platí od 1.10. do 30.11.2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely.

59-0254

Tešíme sa na Vašu návštevu.

0905 422 015

59-0105
59
59-0118

- 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

59-0165

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

Saratovská 2, LEVICE
t

t04#EPTLZWÝFULZISÞCLZ
tQSFHMFKLBQSPUJÝNZLPWÈ
EPQSÓWFTPWBWP[ÓLPW

tMaUZ QSBIZ
t,7)ISBOPMZ
hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm tQSBDPWOÏEPTLZ
tLPWBOJB ÞDIZUZ
tQSFHMFKLZCSF[PWé CVLPWé
tOBKWÊŘÝÓWâCFSESFWFOýDIMÓÝU tQSFDIPEPWÏMJÝUZ

tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
tESFWPUSJFTLBCVLBT
tTPMPMJU

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
tQPTUFMF
tQSBDPWOÏTUPMZ
t TUPMÓLZ

tQPSF[-%5%NaUFSJÈMV
tISBOFOJF"#4ISBOPV
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právnik radí / služby

Občianska
riadková
inzercia

Okamžité
skončenie pracovného pomeru

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

(a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca)

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.

(pri Galante)

• brojlerové kačice na výkrm

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

• mulard kačice na výkrm

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

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

59-0088

Jozef Kóša 0917 918 600

VIZITKY

ODVOZ KONTAJNEROV

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

0905 422 015

AUTOBATÉRIÍ

- 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

Obnova strechy v najlepšej cene

45-0006

Levice

ELEKTRO

Rozvoz ZADARMO!

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

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

0905 422 015

a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

INZERCIA

Dispečing SK - 0950 333 222

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

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

BEZ DEMONTÁŽE

- ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY, RODINNÉ DOMY, BLESKOZVODY
- REVÍZIE NN, VN
- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
- POŽIČOVŇA NÁRADIA
59-0265
76-0074

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

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

LV19-39 strana-
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45-0010

»55r. muž hľadá ženu
0917049831
»Vzdelaný a seriózny muž
hľadá priateľku vo veku
okolo 60 r. SMS 0919186276

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s takýmto okamžitým skončením pracovného
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
dovolávať neplatnosti skočenia pracovného pomeru na príslušnom súde, to isté platí
i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáva tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udania dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
pracovného pomeru sa má doručiť druhému
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Trojdňová lehota má však len poriadkový
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného mieru. Skúšobná doba môže byť v pracovnej zmluve
dohodnutá najviac na tri mesiace.

45-0051

Okamžité skončenie pracovného pomeru je neodvolateľným jednostranným
právnym úkonom, ktorým sa ukončí
pracovný pomer s druhým účastníkom,
a to jeho doručením. Takéto skončenie pracovného pomeru nie je viazané na uplynutie
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle
platnej právnej úpravy musí byť okamžité
skončenie pracovného pomeru urobené písomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom
a zároveň musí byť druhému účastníkovi
doručené, a to v zákonom presne ustanovenej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť
tohto spôsobu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je vyjadrená
už v samotnej podmienke jeho odôvodnenia. Zamestnanec môže okamžite skončiť
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tretím prípadom je, ak je zamestnanec bez-
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SPOLOČNOSŤ
spoločnosť

nylevicko

3
7

Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit

15m2 a 16m2
kancelárskych

priestorov
0907 560 348

59-0010

59-0016

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

INZERCIA

0905 422 015

HYDRODERMABRÁZIA
najnovšia vákuová technológia
hĺbkového čistenia pleti

Slovenčina naša

Dejiny sa neprepisujú,
ale obohacujú, pripisujú.
Nie čestné prehlásenie,
ale čestné vyhlásenie.

POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

PONÚKAME NA PRENÁJOM PRIESTORY VHODNÉ NA VÝROBU ALEBO SKLAD

HYDRO FACE

• akné, zmenšenie pórov
KA!
• spevnenie
VIN
O
N
• bielenie
• dodanie hydratácie a výživy

Nachádzajú sa v mestskej časti Nixbród.

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

Vstup do každej haly samostatný.

Celý objekt je strážený 24 hodinovou strážnou službou.
Možnosť parkovania v areáli.

59-0039

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

PREDAJ STAVEBNÝCH

59-0011

PRENAJMEM

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

Informácie
na tel. číslach:

ho
esačné
Cena májmu
n

€/m²
0
9
,
1
b

0903567987
0911025035

gií
ez ener

LV19-39 strana-

7

59-0289

V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

kontakt: 0904 055 455

Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

škola, politická inzercia / bývanie

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo
sociálne, keďže som zažil žiakov v
rôznych životných situáciách. Aj v
„bohatej“ Bratislave.
Ťažko mi počúvať, keď politici manipulujú s týmto dôležitým slovom, hovoria o sociálnej politike. Opovážlivejšie
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za
roky samostatnosti sa presadili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina,
ktorá sa radí k vyspelým európskym
štátom, má ešte ďaleko k silnej sociálnej politike. Vďaka nešikovnosti reklamnej stratégie to dokazujú odkazy
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „zadarmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia
na mnohé veci nemajú, že potrebujú
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že
napriek slušnej ekonomike sme odkázaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo
necestujú vlakom?
Sociálnym štátom nie je krajina,
kde si dôchodcovia zo svojich dôchodkov môžu iba nakúpiť, nie cestovať či
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme,
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez
problémov nájdeme ľudí bez domova.
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatrčiach bez kúrenia, elektriny či kanalizácie a jediná ich zábava je váľať sa
v kontaminovanej vode či uprostred
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že
nezamestnaní nemajú na to migrovať

za prácou do veľkých miest a nedokážu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vizitkou nesociálnej politiky je aj to,
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkonásobne menej ako priemerný politik
či excentrická celebrita. Sociálne nie
je ani to, že ak sa chce občan dovolať
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže
na spravodlivý proces nemá peniaze.
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci
patria k najzadĺženejším, keďže im na
život z výplat nezostáva? Sociálny prístup nedokazuje ani to, že keď nechcete
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať
úver na zubára. O sociálne nemožno
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí
hypervýhody. O sociálnom prístupe
isto pochybujú aj rodičia žiakov, ktorí často nemajú eurá na stále drahšie
učebné pomôcky, ktoré im štát všetkým v „bezplatnom“ školstve dlhodobo nezabezpečuje...
Poznám jednu pani učiteľku. Po
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela
prejsť byrokratickými zbytočnosťami,
no jej druhým krokom bolo, že sociálne slabšej žiačke zaplatila za obedy
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno
ani doma. Zachovala sa sociálne? Neviem, pretože toto dôležité slovo cynicky degradoval politický marketing.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka
Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PRIJMEME VODIČA MKD

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.
• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK

Tel.: 0905 110 109
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spravodajstvo / služby

levicko

Kto je lepší kresťan?
Pred voľbami mi chodili rôzne maily.
Často to boli výmysly a polopravdy a
ich šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, že nebudem krivo svedčiť
a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním
a šírením nepravdy. Škoda, že podobným zlozvykom niekedy podľahnú aj
duchovní pastieri a ich ovečky. Ľudí,
ktorých nepoznáme, by sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by sme
sa zaoberať „brvnom vo svojom oku,
namiesto smietky v oku blížneho.“

informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reálne
neexistuje, namiesto toho, aby hájili svoje
čisté srdcia, rodiny a konali skutky milosrdenstva.
Viac ako homosexuáli, liberáli, moslimovia a ilumináti nás ohrozuje naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a nesvornosť.
Nemyslím si, že máme súdiť druhých,
máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich k
láske a dobrým skutkom. Keď nestačí raz,
tak sedemkrát alebo sedemdesiatsedemkrát. Keby nás za naše skutky trestal Ježiš
ako figovník bez plodov, ktorý treba vytrhVidím niekedy kresťanov, ako sa núť zo zeme, bola by tu riadna pustatina.
Pane pomôž nám, aby sme nepreklínavyťahujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom je, že sú najmenej štyri zoskupenia, li, ale žehnali, aby sme nesúdili druhých,
v ktorých chcú presadzovať kresťanskú ale odpúšťali im tak, ako odpúšťa Boh
politiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto nám. Pomôž nám, aby
z nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Na- sme spoločne kráčali
koniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo do Tvojho kráľovkresťania získajú vo svojich mini-stranách stva, v ktorom je
menej ako 5 percent. V tom by nebol až miesto pre všetkých.
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa Veď prvý, kto do neho
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí vošiel, bol Dismas,
ukrižovaný za
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi.
Stretávam kresťanov, ktorí bez mih- svoje zločiny
nutia oka ohovárajú a posudzujú človeka, vedľa Ježiša.
ktorého nikdy nestretli, ale dostali na neho
» Ján Košturiak
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Ohlasujú sa zmeny
cien poplatkov v bankách
Od novembra niektoré služby v
bankách pravdepodobne zdražejú.
Finančné domy opäť avizujú zmeny cenníkov a poplatkov. Ohlásili
ich zatiaľ tri banky, a to VÚB, Prima
banka a Poštová banka.
Kým v minulom roku banky realizovali spolu 39 zmien, teda priemerne
dve zmeny sadzobníkov, v tomto roku
realizovali banky zmeny zatiaľ 27-krát.
Na porovnanie, v roku 2017 to bolo 33krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát.
Zmeny v cenníkoch sú zamerané
predovšetkým na poplatky súvisiace s
operáciami vykonávanými na pobočkách bánk a hlavne na prácu s hotovosťou. Niektoré poplatky výrazne rastú,
dokonca až dvojnásobne. Banky ale
tiež zavádzajú do sadzobníkov úplne
nové poplatky.
Banky na Slovensku sa dlhodobo
snažia ovplyvňovať návyky klientov a
presmerovať klientov z pobočiek do online a mobilného sveta. Operácie ako
prevody a platby na pobočke zbytočne
vyťažujú pracovníkov bánk, ktorí by
sa mohli zatiaľ venovať predaju produktov. Rovnako práca s hotovosťou si

vyžaduje vyššie náklady pre samotné
banky v porovnaní s bezhotovostným
stykom. Zmeny týkajúce sa operácií s
účtom sa však dotknú len klientov, ktorí ich nemajú zahrnuté v balíku služieb
k bežnému účtu.
Rast a zavádzanie nových poplatkov hovorí aj o snahe bánk zvýšiť príjmy z poplatkov, a tak vplývať na svoju
ziskovosť, keďže v časoch nízkych úrokových sadzieb klesajú bankám úrokové výnosy. Tieto zložité časy pre banky
trvajú už dosť dlho a navyše, všetko nasvedčuje tomu, že obrat vo vývoji úrokového prostredia tak skoro nepríde.
Klienti však majú viacero možností
ako na bankových poplatkoch ušetriť.
Mali by si predovšetkým skontrolovať
zloženie balíka služieb k bežnému
účtu a porovnať, ktoré zmeny budú mať
vplyv na ich peňaženku. Klienti bánk
si tiež môžu skontrolovať možnosti získania zľavy z poplatku za vedenie účtu,
ktorá môže byť až do výšky 100 percent.
Ak banke platí klient priveľa, treba si
porovnať poplatky v iných bankách a
zvážiť zmenu za lacnejšiu banku.

» TA SR + red.

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.
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politická inzercia / služby

koník
(hypok.)

Pomôcky:
sobole,
Anu, kulm,
tr ník

rozleptávala

babylonský boh
neba

skratka
klavíra

pásikavá,
páskovaná

poskytnete údaje

biblické
ženské
meno

vzalo si
na staros

Pomôcky:
ALS, firn,
Abás, Lotis, oboly

V jednom ve kom hoteli na riviére, na pravé
poludnie, vystúpi krásavica na plochú strechu
hotela, nájde si pekné mieste ko, vyzle ie sa
donaha a ahne si na brucho. Po ase príde
za ou ašník a hovorí jej:
- Madam, tu nemôžete leža .
- Pre o nie?... Z ulice sem nie je vidie ,
som za kvetiná om a navyše ležím na bruchu...
- To je pravda, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom
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MONTUJ
OKNÁ a DVERE

priamo pre výrobcu

MONTÁŽNIKOV

z Levíc a okolia.

Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

zamestnanie, firmám

levicko

»
Vtipy

11
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»- Prečo majú včely med?
- Lebo majú kráľovnú, keby
mali premiéra, tiež by mali
iba sľuby.
»Päť pravidiel politického
života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš a
odpisuješ, tak sa nečuduj!
»Vždy som si stál za svojím názorom, a preto som
nezamestnaný...
» redakcia

ˇ
VIANOČNÁ BUDAPEŠT
7.12. 2019 (sobota)

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV

ˇ
VIANOČNÁ VIEDEN
18.12. 2019 (streda)

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI
SCANIA CENA DOHODOU!

PRACOVNÁ PONUKA:

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

prijme do TPP aj živnostníkov

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Poobedňajšia zmena + 0,24EUR/hod
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny
sviatok +150% z priemerného zárobku
• Príspevok na cestovné náklady 0,15 EUR/km (len na cestu do práce
a max.3EUR/deň)
Stravné lístky 4EUR/deň– 77,5 % hradí zamestnávateľ

Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí
alebo mailom zoltan.molnar@rudolph-log.com
alebo telefonicky 0905 240 492.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

• Nástup možný IHNEĎ
• Práca na plný úväzok od 4,45EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70EUR/hod.
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 85 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• 13. výplata v hodnote 550 EUR (v júni)
• 14. výplata v hodnote 550 EUR**(v decembri)

**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!
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ci nikdy nemajú chrípku?
Aj vírusy majú svoju hrdosť.

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA,
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09
Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:

59-0035

»Viete prečo niektorí politi-

25.10. - 26.10. 2019

76-0009

»Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.

UŽHOROD

PREHLIADKA + LACNÉ NÁKUPNÉ TRHY,
POTREBNÝ PAS
VYUŽITE POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA!

51-0017

» Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!

OSVIENČIM
OKTÓBER / NOVEMBER

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0171
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PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY
kachle

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

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

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

12

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

