č. 43 / 25. október 2019 / 23. ROČNÍK

LEVICKO
Neobyčajne obyčajné dni

ELEKTRIKÁR

A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

0905 383 167

elektroinštalácie
59-0030

0903 376 067

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

ÚVERY

0907 494 512 • Levice Mlynská ul. (vo dvore Mlynu)
PLECHOVÉ GARÁŽE

46)Ï8%.8)7-

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

59-0341

PLECHY, voliery pre psov

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

0948 496 543
0903 795 262

• výroba kľúčov
• autokľúčov
• predaj zadlabávacích zámkov
• otváranie zabuchnutých dverí
• brúsenie reťazí na motorové píly

PÔŽIČKY
pre každého

0918 709 007

59-0065
59-0310

KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

59-040

0910 633 336 - CENY DOHODOU

LP platne, rôzne staré veci.

telefón: 0904 046 416

59-0332

59-0001
59-0004

ODKÚPIM STARÉ
FOTOAPARÁTY,staré hračky,

59-0030

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

DOMY - BYTY

59-0337

pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

59-0006

Týždenne do 31 310 domácností

>%(2

786%29
031190175
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BEZ STAROSTI.

používame
kovania AUBI

INFO: 0915 957 580

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0338

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

SADROKARTONISTI
0908 751 442

52-0156

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

Ako vnímavý rodič troch už odrastených
detí viem, že nie je jednoduché dať svoje
ratolesti na opatrovanie nikomu inému, ako
ste Vy sami. Bude mi však cťou, ak si na pomoc
vyberiete práve mňa. Deň, noc, víkendy či sviatky, snažím
sa prispôsobiť a byť tu pre Vás. Pracujem na živnosť, bývam
v dome so záhradou v Hornej Seči a detičky ma volajú teta
Alenka. Teším sa na Vás.
0905 644 697

IZOLÁCIE

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

0911 28 88 68

76-0046

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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59-0016

RADA POMÔŽEM

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

59-0298

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0333

REKONŠTRUKCIA interiérov na kľúč

služby
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LEVICKO
Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

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

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

0905 832 158

Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0911 109 309
gourmet.levice@gmail.com

KAČACIE
HODY

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

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0951 203 553

59-0343

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

Norbert Nochta

59-0094

INZERCIA

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ
59-0077

59-0059

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

SADROKARTÓN
59-0034
59-0089

Redakcia:

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

59-0233

2

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

59-0320

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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levicko
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto rok 1980 a
staršie. Platba ihneď. 0903
305 388
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predam 4a zahradu, 0904
138 041
»Kúpim pozemok, ornú
pôdu. Platba ihneď. 0944
469 960

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»predam murovanu poschodovu chatu v Batovciach
voda,elektrina
pri priehrade Lipovina
0905844163

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám šteniatka nemeckého bieleho špica, cena
80e, 0918 130 075.

Právna úprava blízkych osôb je
v Občianskom zákonníku upravená
v dvoch ustanoveniach.
V prvom je definovaný pojem blízkej
osoby a druhé ustanovenie upravuje určenie stupňa príbuzenstva. Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka
rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Ide teda o príbuzných
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní,
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďalšie podmienky uvedené v zákone. Príbuznými sú bez obmedzenia všetci príbuzní
v priamom rade, čiže predkovia a potomkovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých
alebo polorodých súrodencov, či majú
spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Manžel sa považuje za blízku osobu, taktiež vtedy, ak nie je členom domácnosti, manželia spolu nežijú, nebývajú
v spoločnom dome alebo byte, prípadne
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvára vzťah blízkych osôb a naopak biologickí rodičia prestávajú nimi byť.
Iné osoby nemožno pod pojem blízkej osoby zaradiť automaticky. Predovšetkým musí medzi nimi byť preukázaný

Vtipy
rodinný alebo obdobný pomer a ďalšou
podmienkou, ktorá musí byť súčasne splnená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú. Rodinným pomerom v tomto
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer sa musí skúmať so zreteľom na
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu
medzi osobami, napríklad pestúnsky
vzťah k dieťaťu, opatrovateľský vzťah
k opatrovníkovi, vzťah manžela k dieťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsahuje na účely trestného práva aj Trestný
zákon. Takou osobou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V
zmysle presne vymedzených trestných činov sa blízkou osobou rozumie napríklad
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila
v spoločnej domácnosti.

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

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

»V časoch budovania komunizmu vypísala jedna
redakcia súťaž o najlepší
politický vtip. Prvou cenou
bolo šesť rokov natvrdo...
»Muž pri večeri:
- Keď prídu hostia, poviem
senzačný vtip.
Žena sa pýta:
- Mám potom poslať z izby
deti, alebo súdruhov?

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

0907 652 710

45-0006

01 AUTO-MOTO / predaj

Blízka osoba

45-0027

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

VIZITKY

0905 422 015

13 RôZNE / predaj
»predam moderny stojan na vino na 30 flias,
0917756786

14 RôZNE / iné
»DAM DO PRENAJMU GARAZ
NA SAFARIKOVEJ ULICI V LV
0908598206
»KUPIM OD VAS STAROZITNOSTI VETERANY LUDOVE
VOJENSKE SKLO PORCELAN
KROJE NABYTOK POZOSTALOSTI.0905674276
»Predam 300 vat aparaturu
+mik + ww lupo s stk cena
sdohodov 0950438265

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

»Otázka pre Rádio Jerevan:

Čo je to chaos?
Odpoveď: Na otázky týkajúce sa politickej situácie
na Slovensku neodpovedáme!

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

na nebrzd

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€
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lejšia
krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.

»Na Slovensku sedia skoro
všetci:
– malí zlodeji vo väzniciach,
– veľkí zlodeji v parlamente,
– najväčší vo vláde
a v správnych radách.

V PONUKE AJ

Príves na prepravu
stavebných strojov

»hladam si pracu ako
opatrovatelka
seniorov
tel.0910313516
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

15 HĽADÁM PRÁCU

Chcete si podať inzerát?

59-0059

rapavy.t@gmail.com

59-0291

»Slovensko je najnezávis-

»Otázka

pre Rádio Jerevan: Je pravda, že v USA má
prakticky každý auto?
Odpoveď: V princípe áno,
ale u nás má zas prakticky
každý kde parkovať.

»Otázka pre Rádio Jerevan:
Môže byť dobrý komunista
aj dobrý kresťan?
Odpoveď: V princípe áno,
ale iba na Slovensku.

45-0318

12 DEŤOM

»Aký je rozdiel medzi švajčiarskym, francúzskym a
slovenským dôchodcom?
Švajčiarsky ráno vstane, dá
si trochu syra, zapije pohárom mlieka a ide do parku
kŕmiť vtáčiky.
Francúzsky ráno vstane, dá
si trochu kuracieho mäska,
zapije pohárom vína a ide
do parku hrať ten ich petang.
A slovenský ráno vstane,
zje nejaké švajčiarske lieky,
zapije ich pohárom vody,
vezme si francúzske barle
a ide do roboty.
»- Koho budeš voliť?“
- No predsa komunistov!
- To viem, ale z ktorej strany?

www.zamocnictvo-rapavy.sk

11 HOBBY A ŠPORT
»ODKUPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHLADNICE HODINKY A INE 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Lenin mal pravdu, socializmus sa ukázal ako éra
elektriny: do práce sa chodí
s odporom, na plat sa čaká
s napätím a vedenia sa nemôžeš dotknúť!

» redakcia

bývanie

levicko

5

22
rokov na trhu
1997-2019

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

Michal Macho

59-0014

11- ročná prax

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

Slovenčina naša
Nie
jedná sa o..., ale ide o....

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

Slovenčina naša
Nie
akonáhle, ale len čo.

59-0019

3

59-0118-1

59-0008

preto volajte 0903 727 829

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

-65 %

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

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

LV19-43 strana-
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Občianska
riadková
inzercia
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
»Hladám priatela do 47 rokov.Len SMS. 0902596152
»55r. hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

a:
ponúk

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

Rozvoz ZADARMO!

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

VANIE MOV
O
T
A
R
UP VÝCH DO STOROV
BY TO NÝCH PRIE
FIREM
0904 047 272

www.tofisa.sk

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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59-0227

0919211533 • 0940173313

80-0002

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.

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

služby

levicko

7

PRENAJMEM
15m2 a 16m2
kancelárskych

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

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

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

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

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688

59-0344
59

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

0903 421 913

VÝKOPOVÉ

59-0280

ZEMNÉ a

Sme tus...

59-0133

mado.levice@gmail.com

Vykúpime

pre Vá

e
kŕmnsi
e
zm

vá
hnoji

rálne
mineivá
krm

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

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

MJM agro Slovakia, s.r.o. • Jurská cesta 8 • Levice • tel.: 0903 491 887

staré driapané, nedriapané perie.

59-0033

59-0010

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

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

59-0256

priestorov
0907 560 348

Stredisko starostlivosti o tvár

email: mado.levice@gmail.com

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0072

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

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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Myslime pri prieskumoch

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

» 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

Smerák Glváč slúžil mafii
Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

Najčítanejšie regionálne noviny

Nedávno som písal o kritickom
myslení. Že chýba veľkej časti národa, o tom svedčí to, čo sa deje v mediálnom svete, ako ľahko sa ľudia
manipulujú rôznymi informáciami.
Slováci nie sú pripravení spracovať
informačnú explóziu a zdevastované
školstvo nevytvára dostatočný priestor
na systematické vedenie žiakov k prijímaniu a interpretácii informácií. Otázkou je, či je dnes možné odlíšiť pravé
informácie od falošných, zavádzajúcich, chybných. Isté je, že v súčasnosti
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že
ľuďom chýba informačná kompetencia. Využíva sa to najmä na marketing,
zvyšovanie preferencií a politický boj.
Dospelo to do stavu, keď aj o dôveryhodných informáciách pochybujeme
alebo ich ignorujeme.
V týchto dňoch sa hovorí o zákaze
predvolebných prieskumov na dlhšie
časové obdobie pred voľbami. Aj keď
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil
by som aj s výraznejším obmedzením.
Najmä v situácii, keď sa prieskumy
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich
prezentujú ako fakty a veľká časť voličov ich nekriticky prijíma a riadi sa
nimi vo voľbách.
Je všeobecne rozšírené, že strane,
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť,
nech by mala ten najlepší program.
A naopak, strana aj bez programu s
vysokými preferenciami sa prijíma už
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ako zvolená. Potom sa celá snaha politického subjektu obmedzuje na snahu o umiestnenie. To stupňujú rôzni
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne
prezentujú, ktorá strana bude v parlamente a ktorá nebude. A ako mentalisti vyslovujú súdy o voličovej mysli,
pričom sa všetko verejne prezentuje.
Iba po analýze číselnej štatistiky sa
vnucujú výsledky volieb nekritickým
konzumentom informácií. Okrem toho,
prieskumov je niekoľko, diametrálne
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhodnosti sa pochybuje. Napriek tomu sú
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríčky popularity škôl či nemocníc. Vychádza sa zo suchých čísel bez ohľadu na
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko
merateľná, keďže sa individuálne pracuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť
hoci aj najobjektívnejšími číslami, prehliadnu sa skutočné hodnoty.
Návrh na obmedzenie prieskumov teda vítam, lebo potrebujeme
veľa času, kým volič pochopí, že čísla
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké
dotazníky sú skrytou manipuláciou.
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy
prieskumami, volič siahne po programe politickej strany a konečne zistí, že
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás
vžilo.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-43 strana-

8

63-0164

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

LV19-43 strana-

9

59-0342

www.facebook.com/BaranRestauracia

24. Tatry 630g ......................................5,30€
.05"/07Ĉ0.Ĉĕ,"A#3:/%;"A4-"/*/"A
smotana, syr
25. Provinciale 650g ...........................5,30€
.05D0.Ĉĕ,"A4-"/*/"A,-0#Ĉ4"A,:4-Ĉ
,"1645"A$*#6ĺ"A4.05"/"
26. Liptov 650g ....................................5,30€
.05"/07Ĉ0.Ĉĕ,"A.03"74,Ěś%&/Ě
.č40A$&4/",Aś%&/ũ4:3
27. Everton 650g .................................5,50€
.05"/07Ĉ0.Ĉĕ,"A)03ĕ*$"AŒ6/,"A
slanina, saláma. kyslá smotana

PIZZA - SMOTANOVÝ ZÁKLAD

gastro

www.baranrestaurant.eu

1. Margherita 500g ..........................3,50€
Tomato, mozzarella, bazalka
2. Praha 500g .....................................3,90€
Tomato, šunka, syr
3. Trio 550g ....................................... 4,40€
Tomato, šunka, hríby, syr
4. Bruscetta 600g............................. 4,40€
Tomato, paradajky, rukola, syr
5. Hawai 600g ................................... 4,40€
Tomato, šunka, ananás, syr
6. Sicilia 600g.....................................4,50€
Tomato, šunka, hríby, kukurica, syr
7. Al tono 550g .................................. 4,80€
Tomato, tuniak, cesnak, syr
8. Popeye 550g ...................................4,50€
Tomato, špenát, paradajky, cesnak,
mozzarella
9. Rusticale 600g...............................4,70€
Tomato, šunka, slanina, kukurica,
baranie rohy, syr
10. Al Capone 650g .............................4,70€
0."50AŒ6/,"A,-0#Ĉ4"A"35*ĕ0,"A4:3
11. Diavola 650g ..................................4,70€
0."50A1*,"/5/Ĉ4"-Ĉ."A$*#6ĺ"A'&'&róny, syr
12. Hungarica 620g ............................4,70€
0."50A,-0#Ĉ4"A1"13*,"A$*#6ĺ"A4:3
13. Quattro stagioni 600g ................ 4,80€
Tomato, hríby, kukurica, paprika, olivy, syr
14. Toscana 600g ............................... 4,90€
Tomato, saláma, šunka, klobása, cesnak, syr
15. Mexico 600g ................................. 4,80€
Tomato, slanina, kukurica, paprika,
'";6ĺ"A4:3

30

16. Vilaggio 650g................................ 4,90€
0."50A,-0#Ĉ4"A4-"/*/"A$*#6ĺ"A4:3
17. Vegetariana 600g ........................ 4,80€
Tomato, grilovaná zelenina, cuketa,
#",-"ŮĈ/A1"13*,"A4:3
18. Quattro formaggi 650g .............. 4,80€
Tomato, štyri druhy syra
 żƄD *;;"/"Ů&-"/*&ƁƀŻ( ................. 5,00€
Tomato, syr, 4xpríloha
20. Parma 600g....................................5,70€
Tomato, parmská šunka, rukola, parmezán, syr
21. Gorgonzola 600g ..........................5,50€
0."50AŒ6/,"A1"3"%"+,:A/*7"A$*#6ĺ"A4:3
22. Pizza Gyros 600g ..........................5,70€
0."50A(:304A$*#6ĺ"A1"3"%"+,"A4:3A
$&4/"ĕ,"
23. Salerno 700g ................................. 6,60€
Tomato, saláma, klobása, šunka, hríby,
0-*7:A,6,63*$"A'&'&3ń/:A4:3

00

036/6332413 13Po.-So.
-20

ROZVOZ JEDLA ZDARMA -LEVICE

PIZZA - TOMATOVÝ ZÁKLAD

www.baranrestaurant.eu

levicko
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

3

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

Prijmeme

operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP, priamo v NR

označovanie, skenovanie dielov,
kontroly komponentov...

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

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

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0948 592 954

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

■

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli

LV19-43 strana-
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Prijmeme do TPP
alebo na brigádu

pracovníčku
do čistiarne
v Leviciach.
Plat: 3,60 €
brutto/hod.

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala

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

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)

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

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.

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

422 0

75-06-8

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

v Šahách

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

príjme strážnikov na prevádzky

z Levíc a okolia.

721190278

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

Slovenčina naša

Nie nakoľko, ale pretože,
keďže, prípadne aj lebo.
Nie deň, kedy sa stal,
ale deň, keď sa stal.

predseda SaS

Čo sa to deje s veľkými
podnikmi na Slovensku?

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

SBS GUARDING s. r. o.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

CIA
R
E
Z
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15
0905

59-0307

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.

Slovenská ekonomika stojí dlhé roky na priemysle a výrobe. Budeme sa však musieť zamyslieť nad stavom veľkých podnikov, nielen tých
s podielom štátu. Napríklad Slovenské elektrárne zamestnávali pred rokom 2002 vyše 10 000
ľudí a boli ťahúňom ekonomiky. Momentálne
sú živoriacim podnikom s 3000 zamestnancami, obrovským dlhom a s vplyvom finančných
skupín. Taktiež sa musíme zamyslieť nad stavom
Železníc Slovenskej republiky. Tí z vás, ktorí cestujete vlakmi, asi budete súhlasiť, že ich kvalita
klesá. Nemôžeme si dovoliť ďalej ignorovať dianie v podniku, ktorý zamestnáva 13 000 ľudí.
A ďalej – čo sa to deje na východe s bývalými
Východoslovenskými železiarňami? Budeme
čakať, kým zahraničný investor firmu v problémoch predá a odíde zo Slovenska? Na tieto citlivé témy a zložité situácie neexistujú jednoduché
a rýchle riešenia. To, čo môžem pre vás spraviť
je, že budem vnímať a analyzovať situáciu v priemysle. Zasadím sa o zjednodušenie „pravidiel
hry“ pre zamestnancov a aj zamestnávateľov.
Budem vždy striktne trvať na dodržiavaní zákonov a pravidiel všetkými stranami – od
najvyšších činiteľov až po radových
zamestnancov.

85_0690

Som Peter Žiak a som kandidát
strany SaS č. 146 do volieb 2020.
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Peter Žiak

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

59-0340

Bližšie info:

0908 796 832

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

031190175

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
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