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LEVICKO
Týždenne do 31 310 domácností

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad poznateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
Jej rozšírené používanie nepriaznivo
V liturgickom zmysle to bol kedysi ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednotpredvianočný čas, advent, termínovo sa livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzuzačínajúci štyri nedele pred sviatkom na- je ju.
rodenia. V občianskom vnímaní sa často
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavuzačínal už „dušičkovým obdobím“. Teda je predovšetkým v správaní mnohých vetakmer o mesiac skôr, a to najmä v pros- rejných činiteľov, politikov, ale aj takzvatredí, kde sa ctili určité mravné princípy ných hviezd divadla, filmu a hudobného
a zásady.
či módneho priemyslu. Takzvané „čierRuský spisovateľ Vladimir Ivanovič ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému móde, vďaka čomu mnohí z uvedených
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hodchlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer- notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia doby, ich príčinu určite nájdeme buď v
akejsi priam povinnej novosti považujú deviantnom správaní, alebo vo vášni pre
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od alkohol a drogy či v obľube porušovať záich svetonázoru a od ich konceptov „svet- kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny,
lej novej budúcnosti“.
že navodzuje povinnosť smiať
Vulgarita vo verejnom priestore sa sa aj na tom, čo je v slušnej
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna- spoločnosti smutné.
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť,
Nestojí preto aspoň za
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo úvahu porozmýšľať o čase
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, stíšenia, takom čase, ako
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. ho poznali generácie
Neschopnosť používať vlastný rozum a našich starých rojeho degradácia iba na preberanie a ďal- dičov?
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

786%29

Otváracia doba:

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

Tel.: 036/6221625 • 0902 202 701

ODKÚPIM STARÉ
FOTOAPARÁTY,staré hračky,
LP platne, rôzne staré veci.

telefón: 0904 046 416

59-0332

0951 203 553

>%(2

REKONŠTRUKCIA interiérov na kľúč
INFO: 0915 957 580

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

používame
kovania AUBI

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

59-0333

BEZ STAROSTI.

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

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

59-0348

IZOLÁCIE

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

59-0343

59-0002

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

46)Ï8%.8)7-

031190175

Stíšením to volávala stará mama. Obdobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou
zábav a verejného prejavu.

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
59-0236

VŠETKÝCH DRUHOV

ČISTENIE A PRANIE

Čas vulgárny

ODEVOV A BIELIZNE

Najčítanejšie regionálne noviny

405 m²
Informácie na telefónnych číslach 0903 724 142 a 0903 724 141
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59-0349

59-0233

0911 28 88 68

76-0046

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

zdravie / služby
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LEVICKO

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

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

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

INZERCIA

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

email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

KAČACIE
HODY

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových
kosačiek
• Náhradné diely Babetta
ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

59-0165

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

59-0059

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

59-0133

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

59-0094
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Nie budeme Slovenčina naša
sa stretnúť, ale stretneme sa.

     

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

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

59-0344
59
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ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

Stredné Slovensko
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

0910 633 336 - CENY DOHODOU

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY
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SADROKARTÓN

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ
52-0139

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

59-040

Západné Slovensko

Norbert Nochta

0905 832 158

59-0077

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

POLITICKÁ INZERCIA / služby

Levicko

3

NOVÁ ŠKODA SCALA
Príďte, vyskúšajte a vyberte si zo skladových vozidiel
ŠKODA Scala k okamžitému odberu!
EASY LIGHT ASSIST
OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI

EASY START
LANE ASSIST

FRONT ASSIST

TÓNOVANÉ SKLÁ
RÁDIO SO 6,5" FAREBNÝM
DOTYKOVÝM DISPLEJOM

LED SVETLOMETY
PREDNÉ HMLOVÉ SVETLOMETY

MAXI DOT

TAKTO SKVELO VYBAVENÁ

FINANCOVANIE

NaRovinu

UŽ ZA

12 190 €

Reklama od VWFS.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel 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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ACN / služby

07 REALITY / iné
»Kúpim pozemok, ornú
pôdu.
Platba
ihneď.
0944469960

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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

14 RôZNE / iné
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276
»Kúpim hodinky Heuer. Tel.
0944137683

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám si brigádu ryľovanie a upratovanie.
0902271798
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

www.zamocnictvo-rapavy.sk

rapavy.t@gmail.com

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

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

0919211533 • 0940173313
www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

(pri Galante)

a:
ponúk

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

- 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

0903 421 913

VÝKOPOVÉ

• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

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

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

75-112

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 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

45-0006

Príklad: RP LV 12 Predám
kočík, 0987 654 321.

47-014

»55r hľadá priateľku
0917049831
»Hľadám priateľa do 50 rokov. 0940937486
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera LV medzeraČíslo rubrikymedzera
Text inzerátu

59-0280

ZEMNÉ a

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž,
ktorý hovorí za všetko.
Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti.
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný,
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Prišiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho snažil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život
v chudobnej krajine.
Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide
spať, prosí Tony Boha o silu, aby dokázal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol
schopný pomáhať svojim bratom a sestrám až do posledného dňa svojho života.
Tony Pereira zrejme už nezíska žiadnu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéfkuchára každý deň: dáva nádej a chuť do
života mnohým ľuďom.
Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme
boli na návšteve vo Venezuele. ACN v krajine
podporuje viacero projektov v stovkách farností. Zapojiť sa do pomoci
trpiacim kresťanom po
celom svete sa môžete na
www.acn-slovensko.org.
Ďakujeme.

59-0291

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý
popri svojej práci varí najchudobnejším
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfkuchár Tony Pereira, ktorý pracoval vo viacerých päťhviezdičkových hoteloch. To
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.
Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá
na motorku a cestuje do farnosti San Sebastian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred
nástupom do svojej práce ide na nádvorie,
zapne varič poháňaný starou plynovou nádobou, vezme niekoľko obrovských mosadzných hrncov a každý deň venuje niekoľko
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špeciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba.
Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí.
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Každý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec.
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemohol prísť, má horúčku, takže som ho nechal
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Najprv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“
Tony je presvedčený, že napriek kríze
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dobrých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrnko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí

59-0227

02 AUTO-MOTO / iné

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

59-0105
59
59-0118

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Slovenčina naša
Nie dať to
(víťazstvo), ale dokázať to.

bývanie, služby

levicko

5

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

59-0034
59-0089

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

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 €

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
235 €
255 €
300 €
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Slovenčina naša
Nie
moje meno je, ale volám sa.
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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
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019

-65 %
3

59-0118-1

59-0059

59-0079

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-145-7
59-0347

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

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

• 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

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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zdravie / služby

Kedy je zvýšená hladina cukru
v krvi už cukrovka
Glukóza je jeden z typov jednoduchých cukrov, sacharidov. Pre ľudské
telo je práve glukóza základný zdroj
energie.
Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva
glykémia. Meria sa pravidelne, je samozrejmou súčasťou preventívnych, ale aj
iných vyšetrení. Optimálna hladina je
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to obyčajne hneď dáva najavo pocitom hladu,
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu
hladinu ako je optimálna človek obyčajne nepociťuje, varovné príznaky chýbajú. Preto je dôležité chodiť na preventívne
vyšetrenia a zistená hodnota glykémie
je smerodajná pri určení poruchy metabolizmu cukrov. Na základe zistenia
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú
cukrovku, diabetes mellitus.
Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčastejšie nalačno a 90-120 minút po jedle.
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže
merať diabetik sám jednoducho pomocou prístroja – glukometra. Za cukrovku
je považované, keď glykémia opakovane

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.
Pred zistením cukrovky ale rôzne
dlhú dobu je v záťažových situáciách
možné zaznamenať zvýšenú hladinu,
prediabetes, kedy je hodnota glykémia
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekračuje hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii
s tým, že diabetes mellitus (predovšetkým 2. typu) nevznikne náhle z jedného
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým,
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa
vyvíja porucha hladiny krvného cukru,
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď
dôjde z porušeniu regulácie krvného
cukru na 50 percent.
Vhodná strava predstavuje základ
liečby. Cvičením sa okrem
dosiahnutia
normálnej hmotnosti veľmi
úspešne ovplyvňuje
inzulínová rezistencia,
ktorá je jednou z dvoch
príčin vzniku metabolickej poruchy.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Najčítanejšie regionálne noviny

Nedostáva
te
pravidelne

Citáty
»-„Dieťa vzdelávané iba
školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana, španielsko-americký ﬁlozof
20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 – 1952.

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

»„Učíme sa pre život, nie

pre školu.“
Seneca, rímsky stoický ﬁlozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk

»„Nikdy

som nedopustil,
aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain, americký autor
a humorista 1835 – 1910.

0905 422 015

»„Hlupák

má jednu veľkú výhodu pred človekom
vzdelaným - je sám so sebou spokojný.“ Napoleon
Bonaparte, francúzsky panovník, vojenský a politický
vodca 1769 – 1821.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Slatine
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007
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»„Škola

produkuje veľa
ľudí, ktorí vedia čítať, ale
nevedia rozlišovať, čo za
prečítanie stojí a čo nie.“
Thomas Macaulay, britský
historik a politik 1800 –
1859.

68-06

»„Život

je škola, v ktorej
neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“
Süleyman I. sultán Osmanskej ríše, 1494 – 1566.

»„Som dosť veľký umelec

na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je
dôležitejšia ako vzdelanie…
Vzdelanie je obmedzené,
Predstavivosť obklopuje
svet.“
Albert Einstein, nemeckoamerický fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.

»„Inteligencia plus charakter - to je cieľom skutočného vzdelania.“
Martin Luther King, americký duchovný, aktivista a
vodca v americkom hnutií
občianskych práv 1929 –
1968.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
63¥71ª='9,+187,(32'/¢+
0907 652 710
Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

IME

AJ
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34-0191

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0904 990 450

la, len školské poplatky sú
veľmi vysoké.“
Heinrich Heine, nemecký
básnik, novinár, esejista a
literárny kritik 1797 – 1856.

» „Chváľ viac dobrý cha-

99-0042-36

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

45-0027

»„Skúsenosť je dobrá ško-

ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

rakter bez vzdelania, ako
vzdelanie bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, taliansky renesančný mudrc 1452
– 1519.

» redakcia

služby, bývanie

levicko
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PRENAJMEM
15m2 a 16m2
kancelárskych

priestorov

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

59-0016

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

OČNÁ OPTIKA
50% ZĽAVA pre dôchodcov

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice
DRAŽBA

Levice, Na Bašte 5.

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

Miesto konania dražby:

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

59-0254

Tešíme sa na Vašu návštevu.
30
OSVIENČIM 20.11. 2019
VYUŽITE ZATIAĽ VOĽNÉ MIESTA!

Najnižšie podanie:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:
Ďalšie informácie e-mailom:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská
OC CUBICON, Staré Grunty 24, Bratislava
61 169,55 €
4.12. 2019
9.00 hod.
maruniak@maruniak.sk

59-0345

Sociálna budova súpisné číslo 133 zapísaná na liste vlastníctva číslo 1521
vedenom Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov,
spolu so zastavanými a priľahlými pozemkami.

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

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

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

DRAŽBA
Súbor nehnuteľností situovaných v poľnohospodárskom areáli v obci Nový
Tekov. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1521 vedenom
Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov.

ˇ
VIANOČNÁ BUDAPEŠT

7.12. 2019 vypredané,
pre veľký záujem ďalší termín 14.12. 2019
NOVINKA! VIANOČNÝ KRAKOW

Miesto konania dražby:

16.12. 2019 (aj pre skupiny)
ˇ 18.12. 2019
VIANOČNÁ VIEDEN
EŠTE SÚ VOĽNÉ MIESTA (aj pre skupiny)

CIA
R
E
Z
N
I 422 015

KARNEVAL BENÁTKY 14.2. - 16.2. 2020
LIGNANO SABBIADORO leto 2020

0905

PRVÉ ZĽAVY DO 20.12. 2019
VYUŽITE SKORÝ NÁKUP!

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

Najnižšie podanie:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:
Ďalšie informácie e-mailom:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská
OC CUBICON, Staré Grunty 24, Bratislava
407 720,52 €
4.12. 2019
10.00 hod.
maruniak@maruniak.sk

Slovenčina naša
Nie byť rád za víťazstvo, ale
tešiť sa z víťazstva. Nie parking, ale parkovisko.
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59-0345

0907 560 348

59-0010

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

spravodajstvo / bývanie
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Neplatnosť právnych úkonov
podľa Občianskeho zákonníka

Pri péenke nezabúdajte
na „lístok na peniaze“

Občiansky zákonník definuje právny
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä
k vzniku, zmene alebo zániku tých
práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
Právny úkon sa musí urobiť slobodne
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je
neplatný. Neplatnými sú tie právne úkony, ktorým chýba niektorá z náležitostí,
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyžadované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú
zákonom označené za relatívne neplatné.
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vyplýva, že každý sa jej môže dovolávať.
Súd musí vždy prihliadať na absolútnu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu.
Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením, ako je tomu
v prípade relatívnej neplatnosti právnych
úkonov a nemôže byť konvalidovaná ani
dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolútne neplatného právneho úkonu, zakladá
v zmysle Občianskeho zákonníka bezdôvodné obohatenie. Naproti tomu relatívna
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona,
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke
platnosti daného právneho úkonu, to znamená, že takýto právny úkon spôsobuje
následky akoby bol platný, až do momentu

Pokiaľ práceneschopnosť časovo prekračuje hranice jedného mesiaca, jej poberateľ musí vždy do piateho dňa nasledujúceho mesiaca doručiť príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca,
takzvaný „lístok na peniaze“. Ide o tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej
neschopnosti, ktorý vystavuje ku koncu
mesiaca ošetrujúci lekár. V ňom potvrdzuje, že PN-ka stále trvá. Zamestnávateľ na
tlačive nepotvrdzuje nič.
Ak piaty deň v novom mesiaci pripadá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej
pracovnej neschopnosti treba doručiť dopredu, do piatku – tretieho. Sociálna poisťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť
len na základe tohto tlačiva. Ak poistenec
– poberateľ dávky toto tlačivo nestihne
doručiť v stanovenom termíne a doručí ho
až po piatom dni v mesiaci, nemocenskú
dávku mu Sociálna poisťovňa vyplatí až
v ďalšom výplatnom termíne. Pokiaľ toto
tlačivo nedoručí vôbec, Sociálna poisťovňa nemocenské nevyplatí. Ak sa PN-ka

zbavenia týchto následkov.
Právny úkon môže byť zbavený následkov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým,
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnosti nastávajú spätne k okamihu urobenia
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej,
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby.
Právo dovolávať sa relatívnej neplatnosti, je naproti absolútnej ohraničené
na lehotu troch rokov a začína plynúť po
vykonaní právneho úkonu. Občiansky
zákonník výslovne ustanovuje všeobecnú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno dodatočne schváliť alebo konvalidovať, a to
v prípade, ak odpadne dôvod neplatnosti. Právny úkon môže byť úplne neplatný
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy
právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo,
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť
od ostatného obsahu.

týka len dní v rámci jedného mesiaca, napríklad od 3. novembra do 17. novembra,
takéto tlačivo jej poberateľ nepotrebuje.
Priemerná PN-ka za prvý polrok 2019
trvala v Slovenskej republike 42 dní, takže
predkladanie takýchto „lístkov na peniaze“ je bežnou záležitosťou. Najviac, dlhšie
ako 60 dní, maródovali poistenci z okresov
Stará Ľubovňa, Poprad a Sobrance. V roku
2018 Sociálna poisťovňa mesačne vyplatila v priemere vyše 121 tisíc dávok nemocenské (za PN), v priemernej výške 268 eur.

» Zdroj: SP

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

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

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

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

LV19-44 strana-
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63-016

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

zamestnanie

levicko
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Prijmeme do TPP
alebo na brigádu

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

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

85_0690

0908 796 832

59-0340

Bližšie info:

2

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
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SBS GUARDING s. r. o.

operátorov/ky skladu
na 2 zmeny TPP v NR

príjme strážnikov na prevádzky

Mzda od 714€-858€
/brutto/mes

v Šahách

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

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o.
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**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

75-06-8

U

Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí
alebo mailom zoltan.molnar@rudolph-log.com
alebo telefonicky 0905 240 492.
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59-0307

D3

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

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

2 1
2 4 6 1 3

• 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)

45-0008

S 8
U

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

4

NOVEMBER 89
Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie
Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou.

Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v r.
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru,
načo slúži Severoatlantická aliancia?
Moskva pritvrdila

Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991,
kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse
v neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína,
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné,
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.
Neutralita nie

Walesova iniciatíva
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jeden
z Noemových synov

www.scalpermedia.sk

nežne
pritískala

užialene
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múdra,
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zametiem
(zried.)
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neón,
po esky

staršia
jednotka
plošného
obsahu

Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť

pozýva
(kniž.)

■

Renáta
(dom.)

■

Peter Weiss, „Neutralita v tejto časti Európy a pri
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov
rozšírenia NATO na Západe ako šafranu.
Francúzska a britská vláda boli proti, nemecká
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona
téma pôvodne nezaujímala. Až o roky neskôr ho
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes,
ako odpoveď na konšpiračné teórie o tom, ako
Históriu je dobré mať na pamäti
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality.
teórie o tom, ako bolo rozšírenie
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali
Aliancie americkým komplotom na
a museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone.
izolovanie Ruska.
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované
■ Potreba garanta
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli,
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má platia dodnes.
Tomáš Valášek
význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas
O autorovi
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny
Tomáš Valášek je riaditeľom euv čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval
rópskych operácií Carnegie nadácie
sused, v jednom prípade Putinove Rusko,
pre medzinárodný mier a bývalým
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto
veľvyslancom Slovenskej
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v r.
republiky pri NATO.
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice,

2. as
tajni ky

■

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO.
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita.
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR,
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké
máme dnes.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve exkomunistických krajín v NATO. Aj čerstvo
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo,
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku,
primäli hľadať bezpečie v aliancii.

Dedko spomína na staré dobré asy
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky maor ina
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
tajni ky
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

seriál / služby

10

POLITICKÁ INZERCIA / kultúra

levicko

11
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Vtipy

Nádej je za rohom

»- Aký výsledok mala vaša

Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy,
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých
demokratických opozičných strán. Čo potrebujeme ďalej, je čisté financovanie (u nás samozrejmosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okresnom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 rokov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme
všetky oblasti každodenného života Slovákov
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka,
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, školstva či podnikateľského prostredia, až keď zistíte, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy.
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísané vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana,
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo
čosi konštruktívne.

cesnaková diéta? - Spytuje
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A všetkých
známych.

»Pomýli sa raz lekár pri
vyplňovaní dotazníku a do
kolonky „príčina smrti napísal svoje meno. - Aspoň že
raz napíše pravdu - uškrnul sa patológ.
»Miliardár sa sťažuje lekárovi: - V poslednej dobe
sa mi, pán doktor, zhoršuje
pamäť.
- Buďte rád, budete mať
aspoň čistejšie svedomie.
»Čo

je lepšie? Parkinsonova alebo Alzheimerova
choroba?
To je jedno, či to pivo rozlejte alebo zabudnete tam,
kde ste ho položili.

My však vieme, že náš čas príde. Nádej je doslova za rohom,
volá sa voľby 2020 a my sa
v nich budeme uchádzať o vašu
dôveru s účinnými riešeniami
a zdravým rozumom.

»- Pán doktor, nemôžem

piť. - Dajte sem, ja môžem!

»Chodí dedko po nemocnici a mrmle si:
- Žabu? Hm, nie, žabu nie.
Mloka? Hm, nie, mloka nie.
Ide okolo sestrička a hovorí
mu:
- Raka máte, dedo, raka!

Zdravý rozum je
najlepší recept

príde k lekárovi a

hovorí:
- Pán doktor, som ženatý 10
rokov a z toho 9 rokov ma
žena podvádza. Prečo mi
ešte nenarástli parohy?
- Ale veď to sa len tak hovorí, v skutočnosti vám parohy nenarastú.
- Chvalabohu, už som si
myslel, že mám nedostatok
vápnika.

»-- Pán doktor, tie tabletky
na spanie sú naozaj perfektné!
- Tak čo vám ešte chýba?
- Tabletky na prebudenie.
»Do ambulancie príde pa-

cient a hovorí doktorovi:
- Pán doktor, potreboval by
som lieky proti chamtivosti.
Ale veľa, veľa.

»U psychiatra: - Odkedy si
myslíte, že ste princ? - Odkedy nie som žaba.

»Lekár hovorí pánovi Kováčovi: - Vaše nervy sú v
hroznom stave.
- To je od rybárčenia, -povie
pán Kováč.
- Ale veď to je tichá, neškodná záľuba.
- To áno,ale iba vtedy, keď
máte rybársky lístok.

Levický región si zaslúži väčšiu
pozornosť

Dobrý deň, dámy a páni! Dobrý deň, priatelia! Dnes by som sa spolu s vami chcel pozrieť
na problematiku levického regiónu. Levický
okres je rozlohou najväčší okres na Slovensku,
pričom má viac ako 110 000 obyvateľov. Iba
samotné mesto Levice má viac ako 33 000 obyvateľov. Boli, sú, a dúfam, že aj budú významným centrom zamestnanosti a diania v regióne.
Aj s ohľadom na tieto údaje si Levice a blízky
región zaslúžia, aby ich zastúpenie v NR SR po
voľbách bolo silnejšie.

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom:
t1SÈWOFQPSBEFOTUWP ǏMFOTUWPW&VSØQTLZDI;BNFTUOBOFDLâDI3BEÈDI
t7ZKFEOÈWBOJFQSBDPWOâDIBN[EPWâDIQPENJFOPLW,PMFLUÓWOFK;NMVWF
tƎMFOTUWPWNFE[JOÈSPEOâDIPSHBOJ[ÈDJÈDI&''"5B*6'
t7ZTPLÞÞSPWFǪTPDJÈMOFIPEJBMØHVTP[BNFTUOÈWBUFǥPN

SME cesta k lepšiemu rodinnému a pracovnému životu !
Staň sa našim členom !!! Staň sa POTRAVINÁROM !!!

Ako kandidát č. 146 za SaS sa pokúsim predostrieť vaše problémy v parlamente a budem hľadať ich riešenia. Napríklad postup a financovanie
opravy levického nadjazdu musí byť zvládnuté
oveľa lepšie. Levice sú priestor, ktorý si zaslúži
oveľa väčšiu podporu a investície z eurofondov.
Priemyselný park a firmy, pokiaľ správne využijú podporu, môžu rozvinúť činnosti s vyššou
pridanou hodnotou – na výskum, dizajn či projektovanie.

1SBDVKFÝWQPUSBWJOÈSTLPNQSJFNZTMF
7ZSÈCBÝDVLSÓLZ NMJFLP NÞLV QJWP LPO[FSWZ LÈWV ǏBK
[FMFOJOV NÊTP DIMJFC NJOFSÈMV BMLPIPM SZCZ
"IMBWOFVäOFDIDFÝCZǸ-"$/0613"$07/064*-06
5BLTBQSJEBKLOÈN4UBǪTBǏMFOPN[WÊ[V
[Bv-&1À*&1-"5&/Á13«$6QSJWâSPCFTMPWFOTLâDIQPUSBWÓOv

OZ Potravinárov SR zastupuje práva a nároky zamestnancov
potravinárskeho priemyslu. Kontaktuj nás !

Po dostavaní Mochoviec sa budeme
musieť zamyslieť aj nad otázkou
zamestnanosti a kúpnej sily nášho
regiónu. Problémov je mnoho
a s prípravou riešení treba začať
už dnes.

Vajnorská 1
815 70 Bratislava
0905 595 996
mellenova@mail.t-com.sk

www.ozpotravinarovsr.sk

» redakcia
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ODHALILI SME POSKOKA MAFIE
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:ÀWPYLSZÀ H·GLSHSO ^°WOE OEŁHÀ TSPMGENX
OXSVÀZSFIGRINTSP°GMMSHTVEGSZEPVSOSZ
2¤VSO QY Z^RMORI TS HSZĘĤIR°  VSOSZ
Ec FYHI TPEXMĨ EŁ HS HSZĘĤIRME NILS
H·GLSHOSZ¬LS ZIOY .ILS ZÀĤOE FYHI  
TVMIQIVRIN Q^H] SFIGR¬LS TSPMGENXE Ec TVM
W½ÐEWRSQZIOYSHGLSHYHSH·GLSHOYF]WE
QEPSFIGRÀQTSPMGENXSQZ]TP¤GEĨTSHSFY
VSOSZ3FIGRÀQTSPMGENXSQWQIXEOYQSŁRMPM
TVIŁMĨH·WXSNRÀTVIHH·GLSHOSZÀZIO
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2ETVMIOXSQYŁINILSJYROGMEFSPESHXSLXS
QSQIRXY RIYHVŁEXIāR¤ IĤXI WX¤PI WE WREŁ°
WZSNI^ZV¤XIR¬OSRERMI^ELQPMIZEĨ
>OSQYRMO¤GMIZ]TPÀZEŁI+PZ¤ÐOPEQEPOIÒ
XZVHMPŁIW/SÐRIVSQWERETSWPIH]WXVIXSP
TVIH WMIHQMQM VSOQM 4SHāE QSFMPRIN
OSQYRMO¤GMIWEWXVIX¤ZEPMTVEZMHIPRI2EZ]ĤI
NITSHāE^ZIVINRIRÀGLWTV¤Z^VINQ¬ŁI+PZ¤Ð
^EFI^TIÐSZEP OV]XMI TVI QEǽ¤RSZ /SÐRIVE
Ec&EĤXIVR¤OE
4SXZVHMPSWEŁITSHTVIHWIHETEVPEQIRXY^E
WXVERY 71)67( 1EVXMR +PZ¤Ð WE W QEǽ¤RQM

WXVIX¤ZEP Z]FEZSZEP TVI RMGLc VS^LSHRYXME
Oā½ÐSZÀGL āYH° Zc ĤX¤XRIN WTV¤ZI HSWEH^SZEP
HSSVK¤RSZĤX¤XRINWTV¤Z]āYH°TSHāEŁIPERME
1EVM¤RE/SÐRIVEEcTSWO]XSZEPMQMRJSVQ¤GMI
^cZ]ĤIXVSZEG°GLWTMWSZ1EVXMR+PZ¤ÐWEWZSNMQ
OSRER°Q Z]WQMEP ZĤIXOÀQ WPYĤRÀQ āYÒSQ
OXSV°ZIVMEZWTVEZSHPMZSWĨ
8¤XS OSQYRMO¤GME NI TSLāEH HS JYRKSZERME
QEǽIEcNIH·OE^SQŁITSHTVIHWIHE2676
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1EVMER /SÐRIV QEP ǇRE TSZIPǅ RMIPIR
WYHGSZTVSOYV¤XSVSZÐMTSPMGENXSZEPIEN
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^S 7QIVY7(
1EVXMRE+PZ¤ÐE
>S WZSNLS TSWXY QYW° SH°WĨ  RIHSFVSZSāRI
-KSV1EXSZMÐRENTVZ^ZIVINRMPWTV¤ZOXSV¬
WM +PZ¤Ð Z]QIRMP Wc 1EVMERSQ /SÐRIVSQ
ZcVSOSGLEŁ

