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Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY,staré hračky, 

LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce

LACNO Volať: 0904 836 980
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536

VIANOCE

KARÁCSONY
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158
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INFO: 0915 957 580

REKONŠTRUKCIA interiérov na kľúč 
BEZ STAROSTI.
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PREDÁM s.r.o., 
bez záväzkov a pohľadávok, 

tel. 036 6341605
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405 m²

Informácie na telefónnych číslach 0903 724 142 a 0903 724 141
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STAVEBNÉ A MURÁRSKE 

 

0919 193 878

REKONŠTRUKCIE domov 
a bytov, bytové jadrá

ZÁRUKA NA PRÁCU
NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

PRÁCE OD A PO Z
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

59
-0

31
2

03
119

01
75

76
-0

04
6

IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

INZERCIA
0905 422 015
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Blažena Valkovičová   0905 422 015
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Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
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nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
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Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
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Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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» „To, čo revolúcia mení, nie 
sú ľudia, ale pravidlá hry.“ 
Miloš Zeman, český prezi-
dent, bývalý predseda vlá-
dy a ekonóm 1944.

»„V revolúciách sú dva typy 
ľudí: jedni ich robia, druhí 
na nich zarábajú.“ 
Napoleon Bonaparte, fran-
cúzsky panovník, vojenský 
a politický vodca 1769 – 
1821. 

»„Otvorený útlak má väčši-
nou veľmi krátku životnosť. 
Keď sú všade postavené 
väzenia a naplnené ľuďmi, 
revolúcia začne byť nevy-
hnutná. Avšak útlak môže 
pokračovať do nekonečna, 
ak sú väzenia postavená 
niekde, kde nie sú vidieť, v 
mysliach ľudí. A to je štátne 
školstvo.“ 
Brett Veinotte 

»„V revolúciách, tak ako 
v búrkach na mori, pevné 
hodnoty idú na dno, ľahké 
veci vynesie príliv tesne 
pod hladinu.“ 
Honoré De Balzac, francúz-
sky spisovateľ 1799 – 1850. 

»„Povstanie proti Batisto-
vi - to je prvá revolúcia na 
Kube, ktorú treba považo-
vať za naozajstnú revolú-
ciu.“ 
Ernest Hemingway, ame-
rický autor a novinár 1899 
– 1961.

»„Slovensko po revolúcii 
sa mi zdalo pochmúrne. 
V Amerike som začal robiť 
na stavbách domov pri 
Filadelfii. Potom ma prijal 
jeden ruský Žid. Bola to 
benzínka, […] robil [som] 
pri pokladnici, neskôr sen-
dviče, večer som umýval. 
Denne od deviatej ráno do 
jedenástej večer, v sobotu 
a nedeľu od šiestej ráno do 
jedenástej večer. Trvalo to 
sedem mesiacov…“ Andrej 
Kiska, prezident Slovenskej 
republiky 1963.

»„Nie pred všetkým revolú-
ciami predchádzajú zname-
nia a varovania; existuje aj 
politická apoplexia (náhla 
porucha prekrvenia).“ Karl 
Ludwig Borne, nemecký 
spisovateľ 1786 – 1837.

»„Vzbura - neúspešná re-
volúcia.“ 
Ambrose Bierce, americký 
editorialista, novinár, no-
velista, fabulista a satirik 
1842 – 1913. 

                         » redakcia

Citáty
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JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tel.: 0905 919 485 

ÚČTOVNÍCTVO

59
-0

29
8

                                 KRÁTKODOBÉ OPATROVANIE • DEŇ • NOC
                              VÍKENDY • SVIATKY • PRÁZDNINY • SILVESTER
                          

OPATROVANIE DETÍ 
V HORNEJ SEČI

FB: opatrovanie detí    •    INFO: 0905 644 697

• pracujem na živnosť v priestoroch rodinného domu s veľkou   
záhradou • snažím sa časovo maximálne prispôsobiť potrebám 
rodičov                                                                   TEŠÍM SA NA VÁS!
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VIANOČNÁ VIEDEN 18.12. 2019 
15 VOĽNÝCH MIEST

OSVIENČIM 20.11. 2019
 VYUŽITE POSLEDNÝCH 10 VOĽNÝCH MIEST!

VIANOČNÁ BUDAPEŠT 
7.12. 2019 voľné 4 miesta, 

pre veľký záujem ďalší termín 14.12. 2019

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA 
CENA DOHODOU!

NOVINKA! VIANOČNÝ KRAKOW 
16.12. 2019   Klienti sa hlásia, neváhajte!

LIGNANO SABBIADORO leto 2020
PRVÉ ZĽAVY DO 20.12. 2019  

VYUŽITE SKORÝ NÁKUP!

ˇ

ˇ

KARNEVAL BENÁTKY 14.2. - 16.2. 2020
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ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4 
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688 
mado.levice@gmail.com

TERRA  VARI  AGZAT  HONDA

tel .č :   0919 201 688
emai l :   mado. levice@gmai l .com

PREDAJ A SERVIS

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových 

kosačiek
• Náhradné diely Babetta

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA
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rapavy.t@gmail.com

www.zamocnictvo-rapavy.sk
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POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

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

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

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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11- ročná prax

Michal Macho
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3
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8Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29
robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy

»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL:0919420515
»Predám zimné gumy ako 
nové 185-65-R15-T. cena 35e 
kus. 0903926412
»Predám zdvihák na NA do-
dávku. 0907836805

»Dám do prenájmu 2izb. 
zariadený byt na Vinohra-
doch. tel. 0903443608 po 
16.00 hod.

»Predám 16 a starostlivo 
obrobenú vinicu v Zbrojni-
koch 0918495956

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960
»Kúpim ornú pôdu v Le-
viciach alebo okolí do 20 
km. kupapody@gmail.com 
0907222056
»Predám murovanú po-
schodovú chatu v Batov-
ciach pri priehrade Lipo-
vina voda, elektrika cena 
0905844163

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane TU »

»ODKÚPIM KROJE VYZNAME-
NANIA MINCE BANKOVKY A 
INÉ 0903868361
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»Hľadám prácu ako žeh-
lenie na Vinohradoch. T 
0904636900
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»55r hľadá priateľku 
0917049831
»Vzdelaný a seriózny muž 
hľadá priateľku vo veku 
okolo 60 r. SMS 0919186276
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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» Lenin mal pravdu, so-
cializmus sa ukázal ako 
éra elektriny:  Do práce sa 
chodí s odporom, na plat sa 
čaká s napätím a vedenia 
sa nemôžeš dotknúť!

»Pýta sa malý syn otca:
- Ocko, čo to bol ten komu-
nizmus?
 - No, to v Rusku v Lenin-
grade, vlastne to bol Pet-
rohrad, bojovali v októbri, 
vlastne to bol november, 
mužíci, ktorých viedol ne-
jaký Lenin, vlastne sa volal 
Ulianov...
- To je teda pekný chaos, - 
preruší chlapec otca.
 - No a presne to je ten ko-
munizmus! - zvolá otec.

»- Súdruh Stalin, čo hovo-
ríte na vtipy o vás?
 - Nič nehovorím, ja ich zbie-
ram.
 - A koľko ich už máte?
 - Asi dva gulagy.

»- Ako sa máte? - žartuje 
predseda vlády na výjazd-
nom rokovaní.
 - Dobre, - žartujú občania.

»Slovensko je najnezávis-
lejšia krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.

»Sedí poslankyňa a podo-
piera si rukou hlavu.
Vedľa sediaci poslanec sa 
jej pýta: - No čo, kolegyňa, 
rozmýšľaš? Poslankyňa 
prekvapene odpovie:
 -Nie, iba sedím.

»Prečo budujeme socializ-
mus? 
Pretože je to lepšie ako pra-
covať. 
                         » redakcia

Vtipy
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PREJDITE 
KU SKYLINKU!
LEN OD 1 €

SKYLINK
LIVE TV

Inissat_inz_207x102.indd   1 06.11.2019   10:29
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VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:

 

   hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
é é

ý

a a , hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
hrúbky: 19 - 24 mm

, hrúbka: 24 mm

a
 

a

Saratovská 2, LEVICE
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• 3D MIHALNICE - Volume • ONETEC prístroj - žilky, fibrómy, hemangiómy 
• VITAL INJECTOR 2 - aplikácia kyseliny hyalurónovej • PLAZMATERAPIA - omladenie krvnou 
plazmou • MEZOTERAPIA - zastavenie vypadávania vlasov • LIPOLÝZA - rozpúšťanie tuku 
(brada, brucho ...) • BOTOX MIHALNÍC • KAVITÁCIA • RÁDIOFREKVENCIA • LYMFODRENÁŽ 
• TELOVÉ PEELINGY, MASÁŽE, ZÁBALY - redukcia celulitídy, relax

• IPL prístroj - trvalá epilácia, fotoomladenie • RÁDIOFREKVENCIA - lifting • PLEŤOVÉ KÚRY 
• ULTRAZVUK - čistenie • CHEMICKÝ PEELING • DERMABRÁZIA • ČISTENIE PLETI 
• PERMANENTNÝ MAKE-UP • LÍČENIE • HYDRO FACE - hĺbkové čistenie

Pionierska 2 (pri MsÚ), LEVICE
www.salonclaudi.sk

            Salón krásy Claudi

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

ANDY 0949 827 606

MIRIAM 0908 686 164
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OČNÁ OPTIKA
50% ZĽAVA

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.

pre dôchodcov
Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o., 

Levice, Na Bašte 5. 
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1Nie váha 
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Slovenčina naša Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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0917 457 492

SNP 4, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

VIANOČNÁ SÚŤAŽ 
                       o 3 mobilné telefóny
Podmienky súťaže na www.akelamont.sk
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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
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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LEVICE - novootvorené logistické centrum!
Pracovná ponuka pre SKLADNÍKOV s oprávnením na VzV!

Pracovná zmluva priamo od firmy!  3 - 4 zmeny
Vynikajúce platové podmienky!

Priemerný nástupný plat 925 Eur/mesiac, 13. a 14. plat
Doprava individuálna.

031/551 18 44, 0905/841 201, 0907/575 818
Životopisy posielajte na e-mailovú adresu: dunajskastreda@pannonwork.sk

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša
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Dituria s.c.
Sv. Michala 5, LEVICE 
Otvorené:  PO - SO  9:00 - 20:00 hod.

levice@pacyga.sk  

tel.: 036/63 487 43
mobil: 0917 620 574

   
                             

RUŠÍME POBOČKU
DREVENÝ NÁBYTOK

 -50% až  -80%
Na celý sortiment do 20.11.2019



LV19-45 strana- 8

hlavu hore / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Slatine

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

0907 652 710
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Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0911 109 309 

gourmet.levice@gmail.com

KAČACIE 
HODY
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Pracovná náplň:

Požadované vzdelanie:

PC znalosti:
Jazykové znalosti:

Nástup:
Pracovný čas:
Mzdové podmienky:
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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!

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• 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)

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

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV

Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:
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PRENAJMEM
15m2  a 16m2  

kancelárskych
priestorov  

v administratívnej
budove blízko centra

mesta Levice

0907 560 348
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Prijmeme do TPP 
alebo na brigádu

Bližšie info:
0908 796 832

Plat: 3,60 € 

pracovníčku
do čistiarne
v Leviciach.

brutto/hod.
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ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 €  do 10.000 €

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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S čoraz väčšími obavami otvárame 
v našich redakciách listy od vás, milí 
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným 
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané 
na Slovensku na vás, na celej našej spo-
ločnosti. S výnimkou pár vyvolených.

Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan, 
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj šty-
listika svedčí o tom, že to je rozhľadená 
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfa-
lým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O 
pomoc v snahe domôcť sa práva a spra-
vodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Niko-
ho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu 
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom 
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvole-
ní spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc 
aj jeho ústavu v mnohých ďalších člán-
koch o slobodách a právach občana.

Prepustiť z nemocničného liečenia 
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť 
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov od-
pracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil 
dane a odvody a dodržiaval zákony štá-
tu tak, že za odvoz sanitkou domov si od 
neho niekto pýta peniaze – to je zvrh-
losť. Z ľudského pohľadu.

Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie 
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To 
nech posúdia orgány činné v trestnom 
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude 
podnetom na ich konanie.

Vypýtať si judášsky groš od choré-
ho bezvládneho za to, na čo má nárok. 
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a 
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

dy sa za prevoz  pacienta platí vodičovi? 
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozní-
kovi na rieke Styx do dlane? Má to byť 
symbolika starostlivosti nášho zdravot-
níctva o pacientov?

Vráťme sa k základnému zákonu 
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj 
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu 
zdravia. Na základe zdravotného pois-
tenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotníc-
ke pomôcky za podmienok, ktoré usta-
noví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa 
na odpor proti každému, kto by odstra-
ňoval demokratický poriadok základ-
ných ľudských práv a slobôd uvedených 
v tejto ústave, ak činnosť ústavných or-
gánov a účinné použitie zákonných pro-
striedkov sú znemožnené.“

Človeka až zamrazí

» red

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Dobrý deň, dámy a páni! Dobrý deň, priate-
lia! 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 oby-
vateľov. Boli, sú, a dúfam, že aj budú význam-
ným 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. 

Ako kandidát č. 146 za SaS sa pokúsim predo-
strieť vaše problémy v parlamente a budem hľa-
dať ich riešenia. Napríklad postup a fi nancovanie 
opravy levického nadjazdu musí byť zvládnuté 
oveľa lepšie. Levice sú priestor, ktorý si zaslúži 
oveľa väčšiu podporu a investície z eurofondov. 
Priemyselný park a fi rmy, pokiaľ správne vyu-
žijú podporu, môžu rozvinúť činnosti s vyššou 
pridanou hodnotou – na výskum, dizajn či pro-
jektovanie. 

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

Levický región si zaslúži väčšiu 
pozornosť

Ing. Peter Žiak
projektový špecialista a člen strany

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šahách

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 

 

Slovensko 

PRESADZUJEME ZÁKONY 

 

       

 
systém eKasa je deravý!
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