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Týždenne do 31 310 domácností

Už to ani neprekvapuje

ELEKTRIKÁR

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

0905 383 167

DOMY - BYTY

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
Teda, nie tak ich krásou, jedineč- prácu na dva týždne. V stredoveku boli
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta- na Slovensku poddaní. Dnes máme
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich akúsi novú spoločenskú vrstvu – nadnikto nesmie. A hoci sú stavby v národ- daných. Predaných. Zapredaných.
ných parkoch logicky zakázané, ak nej- Moci a majetku a neobmedzenosti,
de o stavby vo všeobecnom záujme ob- hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú všetkým nám takéto konštatovanie vyvybavené všetko v súlade so zákonom. hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
Postav si chatu v národnom parku, všade okolo nás predstavitelia boľšepostav si vilu v mestskom parku. Ukáž, vickej moci ako smreky počas víchrice.
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet- U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
ko, že si pozemský boh! Že zákony, O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo- „spoločensko-politických“
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný zmien. Treba si položiť
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo otázku, čo sa vlastne v
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe- otázke vnímania a príniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
stupu k moci , ako aj jej
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo výkonu odvtedy zmeprekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu- nilo.
ďom pravidelne každé štyri roky časť z
Všetko dobré nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0020

PLECHOVÉ GARÁŽE

EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

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

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Levice vás pozýva na

OBLASTNÚ VÝSTAVU
ZVIERAT

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

ktorá sa uskutoční v areáli
Domu chovateľov
SNP 5, Levice

18. a 19.10.2019 od 08.00 do 18.00 h
20.10.2019 od 08.00 do 14.00 h

počas výstavy tombola
a predaj výstavných zvierat

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

76-0046

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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59-0079

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

informácie: OV SZCH Levice, SNP 5
tPWT[DIMFWJDF!NBJMUDPNTL

59-317

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

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

59-0250

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

0911 28 88 68

59-0293

MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce

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

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

NAJLEPŠIA CENA

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

PLECHY, voliery pre psov
59-299
59-0

od 1.10.2019

0902 680 207 • 0903 519 876

IZOLÁCIE

pre každého

0918 709 007

59-0030

59-0001
59-0004

PÔŽIČKY

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

59-0030

elektroinštalácie

služby, bývanie
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LEVICKO
Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk
59-0059

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

CIA
K
A

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

DREVENÉ
BRIKETY

cena od 169 EUR

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

RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

59-0056

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5
59-145-7
59-0281

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.

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

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

59-0034
59-0089

22
rokov na trhu
1997-2019

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

59-0059

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

ZEMNÉ a

VÝKOPOVÉ

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

0903 421 913

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

0911 939 149

Vážení priatelia, máte problém so strechou?
www.zamocnictvo-rapavy.sk

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

preto volajte 0903 727 829
59-0008

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

Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

59-0177

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk

59-0280

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

používame
kovania AUBI

59-0297

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

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0039

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

INZERCIA

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

Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

www.izomer.sk
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rapavy.t@gmail.com

59-0291

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

59-0233

Redakcia:

auto-moto, bývanie

levicko
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NENECHAJTE SA
PREKVAPIŤ NA
CESTÁCH

Zaobstarajte si zimné komplety so ŠKODA Pneugaranciou.
Prežite zimu v pohodlí. Vyberte si zo širokej ponuky zimných kompletov a dostanete k nim výhodný program ŠKODA
Pneugarancia. Garanciu získate na poškodenie pneumatiky spôsobené pri bežnej prevádzke napríklad klincom, ostrou
hranou obrubníka či výtlkom.

eshop.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:
59-0025

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220
• pílenie drevotriesky na mieru
• olepovanie ABS hranami
• výroba nábytkových polotovarov
• predaj interiérových dverí
• vstavané skrine a kuchyne na mieru

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA
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právnik radí / služby

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

»KÚPIM STARÉ AUTOVETERÁNY, ŠKODA, Jawa, Pionier,
Babetu atď 0918383828
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
»Kúpim traktorovú vlečku 5,7,8,9t ponúknite
0910433620

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt v Leviciach 0902795748

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Darujem šteniatka a predám čisto bielu mačku 10
e len do dobrých rúk okr. LV
tel: 0950855469
»PREDÁM OLIANDRE MASLOVÝ A SÝTO RUŽOVÝ
0944523544

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
»PREDÁM RôZNE STARÉ MINCE VIAC CEZ MOBIL VOLAŤ VEČER 0907677532

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

0919211533 • 0940173313

INZERCIA

0905 422 015

www.tofisa.sk

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

4

Norbert Nochta

E
OVANI OMOV
T
A
R
P
U
ÝC H D
TOROV
BY TOV NÝCH PRIES
FIREM
0904 047 272

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.

LV19-40 strana-

0949 472 779

0905 832 158

CENTRUM MAJSTROV - HODINOVÝ MANŽEL

Jozef Kóša 0917 918 600

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

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

alebo klikajte na www.handyservis.sk

aj v nedostupnom teréne

SADROKARTÓN

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

Volajte: 0905 553 063

VŔTANIE
STUDNÍ

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

HANDYSERVIS.SK

11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ. PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ
0903439094
»Kúpim ľudové kroje
0902708047

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

59-0174

02 AUTO-MOTO / iné

59-0088

malotraktor

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

47-014

»Predám
0918344798

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

59-0227

01 AUTO-MOTO / predaj

PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE

59-0276

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?

80-0002

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

59-0077

4

služby

levicko

5

PREMIETAČKY, LP PLATNE

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-0268

59-0118-1

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY

Bernolákova 3, LEVICE

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Dokonale chráni každý kúsok
vášho oblečenia BEZ OBÁV.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

-65 %

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

AŽ 150

EUR SPÄŤ

59-0019

3

KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

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

59-0014

11- ročná prax

KRBY
KACHLE
KOTLY
GRILY

ÚSPORA DREVA

Levice, Ku Bratke 11

PRE NÍZKOENERGETICKÉ

DOMY

Nominálny
výkon 4kW

DYMOVODY

Využite jednoduchý
nákup na splátky

KRBOVÉ KACHLE •ECO
ECOBRIKETY
BRIKETY
ROMOTOP
LAREDO

VÝHODNÁ CENA NA

Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

- Ľahčené,
vysoké tvárnice

5 ks = 10 kg
KRBOVÉ VLOŽKY
•Balenie
v plastovom
obale
KOBOK

2,69 €/bal.

KRBOVÉ VLOŽKY

3 kocky = 1 meter
- nemecká kvalita šamotu
- suchá prevádzka (pevné palivo)
- široká paleta doplnkov
- certifikované všetky časti

cena od:

474 € (komín 5,5m)

KAZETA L 60 LD 600/440

ceny od:

960 €

Navštívte nás na predajni: Ku Bratke 11, Levice
otvorené: PO - PI: 09:00 h. - 17:00 h • SO - NE: zatvorené
0905 363 946 • centrumkotlov@safinn.sk • www.centrum-kotlov.sk
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SORTIMENT:

• krbové kachle
• krbové vložky
• doplnky ku krbom
• sporáky na pevné palivo
• grily a príslušenstvo
• kotly na pevné palivo
• dymovody
• komínové systémy
• regulátory horenia
• kachliarsky šamot
• materiál
na obstavbu krbov
• vzduchotechnika

KOMPLETNÁ

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA
STAVBY KRBU

59-254

KANADSKÉ
KRBOVÉ KACHLE A VLOŽKY

Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

59-0137

Michal Macho

zdravie / služby

6

16 ZOZNAMKA
»55r. muž hľadá ženu
0917049831
»Hľadám priateľa do 47 rokov. Len SMS. 0902596152

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.

VIZITKY

0905 422 015

Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.
Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

PLETIVÁ
STĹPIKY

tQP[JOLPWBOÏ
tQPQMBTUPWBOÏ
tPCPSPWÏQMFUJWÈ
tCSÈOZBLSÓEMPWÏ

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.

od 113 €/bm

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

od 70 €/bm

priamo pre výrobcu
me
Hľadáých a

ých
n
šikovodpovedn
z

MONTÁŽNIKOV

expedícia@aneko.sk

0911 131 779

Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

507"3%07&;*&.&
,7«.%0.07

t410+07"$¶."5&3*«-

Kombinácia

NEREZ
SKLO
DREVO

MONTUJ
OKNÁ a DVERE

45-0288

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám si brigádu žena
tel. 0910313516
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521
»Murár - maliar, hľadám
si prácu aj menšie brigády
0904372242

Ako na rastúce bruško

5PWÈSFOTLÈ#
;MBUÏ.PSBWDF

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

OTVÁRACIA DOBA
Pondelok - Piatok: Sobota:
7:00 - 17:00
8:00 - 12:00

AKCIA -30%

S

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

U
D

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

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

O
K
721190266

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk
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45-0073

Občianska
riadková
inzercia
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služby

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

VÝROBA MODERNÝCH AJ KOVANÝCH BRÁN
• Lamelové
• Z ťahokovu
• Drevoplast

.

u..
o
i
c
n
a
leg

e
s
a
t
i
l
Kva

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

7

www.efesto.sk
0907 130 227

59-0309

levicko

2'ġ$+29È6/8ä%$
2'92=$87295$.291$5(&<./È&,8
.Ò3$+$9$529$1é&+È87
1È+5$'1e',(/<

59-0312



POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

59-0261

499

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

LV19-40 strana-
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59-0282

Matrace 1+1 ZADARMO

spravodajstvo / služby
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Ako osláviť 17. november
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» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi
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Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

CIA
R
E
Z
IN
15
0905

422 0

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-40 strana-
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63-0054

S

stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

94-0158

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

služby, bývanie

levicko
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PRENAJMEM

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

&MBEKVL-BLÈTÈU )È[ÈU 5FMLÏU
*OH/PSCFSU#SOÈL
.HS1BUSJL#SOÈL
*OH.ÈSJB#SOÈLPWÈ

XXXSFBMJUZCNTL

ELEKTRO

Prijmeme

operátorov/ky
skladu

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

označovanie, skenovanie dielov,
kontroly komponentov...
45-0006

Levice

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky
3,83€/deň alebo strava

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0948 592 954

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

na 2 zmeny TPP

Dispečing SK - 0950 333 222

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

59-0002

59-0010

0907 560 348

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

priestorov

Stredisko starostlivosti o tvár

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

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

59-0265
76-0074

15m2 a 16m2
kancelárskych

obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

OČNÁ OPTIKA
pre žiakov
50% ZĽAVA a študentov

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

LV19-40 strana-
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59-0254

45-0027

0907 652 710

68-06

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

59-0016

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

59-0039
59-0293

- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
tvár, krk, dekolt
prístrojom VITAL INJECTOR 2

politická inzercia / zamestnanie

10
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34-0016-17

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
Miesto výkonu: GALANTA

Stravné lístky v hodnote 3,83€
Firemná doprava a ubytovanie ZDARMA

Práca v jednozmennej prevádzke
Mzda po odpracovaní mesiaca min. 650€

LV19-40 strana-

13. a 14. plat až do výšky 560€

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Pravidelné navyšovanie mzdy
Zálohy 4 krát mesačne

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

...jednoduchšia cesta k práci

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
0915 929 399

Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?

zamestnanie, firmám

levicko
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PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0903 404 935

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

76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV
• 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)

9

3,90 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

(pri Galante)

a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

INZERCIA

0905 422 015

• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

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

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

75-06-3

• brojlerové kačice na výkrm

**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

LV19-40 strana-
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59-0307

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

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

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.

.1

31

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

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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