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Týždenne do 31 310 domácností

Nebuďme otrokmi slobody

>%(2

ZATEPLENIE BUDOV

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

REKONŠTRUKCIE BYTOV

786%29

59-0332

LP platne, rôzne staré veci.

telefón: 0904 046 416

031190175

ODKÚPIM STARÉ
FOTOAPARÁTY,staré hračky,
59-040

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-0001
59-0004

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

Advent a jeho začiatok teda určite
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo
veľkom nákupnom centre. Nie sú to
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdiné, ktoré lamentujú, kam s ním doma.
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kúpené v akciovej zľave, no aj tak predraIde o morálku, spravodlivosť, ide o žené a postavené do radu za seba ako
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu nejaká bezduchá priamka. Advent je
pred očami ten prastarý biblický prí- kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido- to koniec starého a začiatok nového.
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej Večne sa opakujúci.
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku
„Dávajte si pozor, aby vaše srdpalácov moci, ktorá sa v určitý čas
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného cia neoťaželi...“ (Lk 21,34) Chcete vevetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom - „obžerstvom, opilstvom, starosťou
o pôžitky. Patrón maliarov, lekárov a
presvedčená.
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi
V tejto súvislosti vám ponúkam storočiami, no v inej podobe
obraz zo starozákonnej knihy proroka je to platné aj dnes.
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba
Začína sa
Advent
prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred – áno, Advent sa píše s
veľkým písmenom. Doneho.“
kážete si nájsť čas
Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna- na ticho...? Je to
menia čias: „Keď sa toto začne diať, pozvanie...
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ VIANOČNÝCH

STROMČEKOV

UŽ V PREDAJI

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK

NORMANDSKÁ JEDĽA
PREMIUM

od marca 2020

Viac informácií
NA STRANE č.

10

46-0020

25€/ks

150 - 250cm

STAVEBNINY ŠVIRIK

Veľké kozmálovce 299

Tel.: 0948 106 100

59-0056

Nastáva čas zamyslenia, očakávania, čas príchodu. Rok stiekol ako
prívalová voda z kopcov a čím je človek starší, tým je ten rok akýsi kratší.
Ako dni v tomto období. Vážení čitatelia, začína sa nám veľmi zvláštne,
miestami krásne obdobie, v inej podobe zas čas hádok, bojov o moc.

46)Ï8%.8)7-

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

používame
kovania AUBI

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ
59-0372

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

0948 496 543
0903 795 262

IZOLÁCIE

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

0911 28 88 68
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76-0046

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

59-0020

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0337

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

služby, BýVANIE
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DREVENÉ
BRIKETY

cena od 179 EUR

rokov na trhu
1997-2019

RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

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

59-0056

2

VIANOCE

Mgr. Bc. Marta Molnárová
0915 896 536
59-0042

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

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

59-0356

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

KARÁCSONY

59-0008

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

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

     

SADROKARTÓN

STIERKY

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

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

0905 832 158
STAVEBNÉ PRÁCE
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OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

STIERKY

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

MURÁRSKE
PRÁCE
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výhodné ceny




 




  

 !
  

  )   %    

  %  )'    

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1

LV19-48 strana-

22.10.19 14:46

2

52-0163

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

59-0010

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

59-0077

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

Norbert Nochta

  #  
)'  %   !

• kompletné rekonštrukcie
domov aj bytov
• obnovenie kúpeľní, aj ZŤP
• vodoinštalačné práce
• obklady, dlažby, maľovky ...
• sadrokartónové priečky, stropy
• montáž laminátovej podlahy
• rozpočet nákladov
• dovoz a zabezpečenie
materiálu

0905 632 045

59-0048

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

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

služby

levicko
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP | PORADENSTVO
DOVOZ PRIAMO DO BYTU | MONTÁŽ A SERVIS

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

-65 %

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

59-0019

3

telefón: 036 6312 620
0905 504 093
e-mail: elektrolv@elektrolv.sk
facebook: Elektro-LV-sro
eshop: www.elektrolv.sk

Renča

Matúš

Mišo

predaj
0907 759 597

servis
0908 132 497

Milan

nákup - predaj
0919 400 256

predaj - rozvoz
0905 733 794

Lucián
predaj - rozvoz
0905 504 093

RODINNÁ FIRMA S DLHOROČNOU TRADÍCIOU

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

59-0233

59-0034
59-0089

59-0014

elektrolv@elektrolv.sk

59-0059

11- ročná prax

59--0137

Individuálne naceňovanie setov
vstavaných spotrebičov!!!
Dovoz, výnos a montáž voľnestojacich
výrobkov v rámci okresu LV grátis.
Neváhajte a pošlite svoj dopyt na

Michal Macho

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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Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné

»PREDÁM KOŽUCH 38 ČÍSLO
HNEDEJ FARBY ZA 30 EUR
MOBIL 0949409750
»PREDÁM VYLÚPANÉ VLAŠSKÉ ORECHY, HMOTNOSŤ 17
kg. CENA DOHODOU. Tel.č.
0910360868

03 BYTY / predaj

14 RôZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

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

04 BYTY / prenájom

16 ZOZNAMKA

»Dlhodobo prenajmem garsonku v centre Levíc. Info
0904372646 po 19.30hod.
»Prenajmem zariadený 1-izbový byt pri SANATE 350 €/
mesiac, tEL: 0915 731 302

»SLOBODNÁ ŽENA Z LV HĽADÁ ÚPRIMNÉHO MUŽA NA
ÚROVNI 0949434483
»55r hľadá priateľku
0917049831

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
Kúpim pozemok, ornú pôdu.
Platba ihneď. 0944469960

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM OBRAZY SLOVENSKÝCH
MALIAROV
0903868361
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»KÚPIM STARÉ VECI KTORÉ UŽ
NEPOTREBUJETE. VOJENSKÉ
VECI, KROJE NÁBYTOK, OBRAZY PORCELÁN VYZNAMENANIA A VEĽA INÉHO S VÁŠHO
DOMU 0908355205
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane TU »»

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.

NOVÁ PREDAJŇA

AUTODIELOV pri Tescu

AKCIA
VODA
-20 °C OVAČOV
TREK
DO OS

0907 734 898, P.O.Hviezdoslava 37, LEVICE
OTVORENÉ: Po -Pia: 8:00 - 17:30, So: 9:00 - 12:00

4,00€
H

4l s DP

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.

76-0016

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim starý TRAKTOR - Zetor 15, Zetor 25, Super 35,
Super 50, Škoda 30, 3011
- 4011 Aj iný - Pasak Zetor
2023. - staré auto aj ruské.
0908146946
»Predám
malotraktor
0918344798

75-06-8

Občianska
riadková
inzercia

47-044

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Medzi všetkými ochoreniami nie je chýbajú varovné príznaky, ktoré sú motižiadne také, kde chorý môže veľmi ak- váciou k liečbe.
Diabetes mellitus je zväčša celožitívne zasahovať do liečby a navyše s takým úspechom ako v prípade diabetes votné ochorenie.
mellitus.
Napriek tomu, že aj správna liečba neNa stave, vývoji a prognóze choroby sa znamená úplné vyliečenie, pri jej uplatsamotný diabetik podieľa neuveriteľnými ňovaní jednoznačne dochádza k odďa75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, následkov. Ideálna liečba je založená
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe- na aktívnej spolupráci pacienta – diatik tak má obrovskú výhodu oproti pacien- betika a lekára – diabetológa. Liečbu
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca predstavuje komplex opatrení, kde
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na jednotlivé zložky sú rovnako dôležité
liečbe znamená dodržiavanie režimových a navzájom nezameniteľné: dodržiaopatrení. Znamená to upraviť stravovacie vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita
zvyklosti a ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy- a užívanie liekov alebo podávaní inzulízickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za- nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cukkorenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale už od rozpoznania diagnózy U všetkých
výsledkom je zdravie a to je uznávané za ostatných typov diabetu u väčšiny dianajväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho betikov je pri dodržiavaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmene
latinského príslovie.
prevažujúceho sedavého spôsobu života
Diabetes mellitus je špecifický tým, že: za zvýšenú fyzickú aktivitu možné preɧmôže byť riadený samotným diabetikom dísť nielen užívaniu tabliet a inzulínu,
na 75 – 85 percent,
ale aj všetkých sprievodných kompliɧ diabetik je včas upozornený na dôleži- kácií. Jednotlivé kroky sú
navzájom nezameniteľtosť racionálneho stravovania,
ɧdiabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo- né – tablety a inzulín
rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv- nedokážu nahradiť neniť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra- dodržiavanie stravovavu a aj fyzickú aktivitu a tým aj zdravie cích odporučení alebo
fyzickú pasivitu.
ostatných členov rodiny,
ɧochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej
Diabetologička, odborníčka na poruchy
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často
metabolizmu a výživy

59-0360
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59-0118-1

www.regionpress.sk
PREDAJŇA ELEKTRICKÝCH BICYKLOV
Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

www.ebikevelkydur.sk

AKCIA: do 23.12. 2019 doplnky v hodnote 50€ ZADARMO

Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

0911 939 149

59-0177

0905 57 28 27 • 0907 74 41 46

56-0361

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

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

59-0067

tLVDIZOTLÏMJOLZ
tWTUaWBOÏTLSJOF
tLPNPEZ

PREJDITE
KU SKYLINKU!

"
$!

SKYLINK
LIVE TV

!#"

LEN OD 1 €
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Spôsobilosť na právne úkony
Spôsobilosť na právne úkony pred plnpletosťou možno nadobudnúť iba uzatvorením manželstva, ato pod podmienkou,
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takýmto manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť
len na také právne úkony, ktoré sú svojou
povahou primerané rozumovej a vôľovej
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
Počas života fyzickej osoby môže dôjsť
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale
len za zákonom presne stanovených podmienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na
právne úkony, resp. pozbavenie svojprávnosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna
úprava obsiahnutá v Civilnom mimosporovom poriadku, ktorý s pozbavením
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štandardmi.
Súd v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony zároveň určí rozsah tohto obmedzenia. Mal by v rozhodnutí uviesť výpočet právnych úkonov, na
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spôsobilosť na všetky ostatné právne úkony
pritom ostáva nedotknutá.

- Plastové a hliníkové
okná a dvere
- Kompletné práce
- Zasklievanie
balkónov a terás

0904 807 922

www.montplastokna.szm.sk
0904 807 922
skorecigor@centrum.sk

INZERCIA

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

0905 422 015

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

0907 652 710

ESTE

YVM
NA JNIŽŠIE CEN

45-0027

Spôsobilosť na právne úkony, označovaná aj ako svojprávnosť, predstavuje
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými
úkonmi nadobúdať práva a brať na
seba povinnosti.
Znamená to právoplatne vstupovať
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy,
robiť všeobecne záväzné právne úkony,
ktoré nesú určitý právny následok. Právna
úprava spôsobilosti na právne úkony fyzických aj právnických osôb sa nachádza
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na
právne úkony nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením osemnásteho roku života.
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti
na určité právne úkony.
Právnickej osobe vzniká spôsobilosť
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vznikajú dňom zápisu do obchodného registra,
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo
výnimočne jej založením, ak nemá povinnosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony
pri právnickej osobe zaniká dňom výmazu
z Obchodného registra alebo dňom jej zrušenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej
orgány, ktoré sú na to opravné.
Pri fyzických osobách sa rozlišuje úplná spôsobilosť na právne úkony
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony.

LV19-48 strana-
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VLASTNÁ VÝROBA

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

OKNÁ - DVERE

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

o 3 mobilné telefóny

Podmienky súťaže na www.akelamont.sk
SNP 4, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

59-0094

KAČACIE
HODY

7

PREDAJ živých rýb

PREDAJ

kBQPStTVNFDtBNVS
tolstPMPCJLtÝťVka

59-0032

levicko

AKCIOVÁ CENA
NA VYBRANÉ DRUHY

VIANOČNÝCH
STROMČEKOV

od 7. 12. do 23. 12. 2019
OC City Park Levice

Normandská jedľa
dovoz z Dánska
80cm - 400cm

INZERCIA

MY
Ý
T
S
KO

0905 422 015

NA MIKULÁŠSKE A VIANOČNÉ VEČIERKY,
PRINCEZNÉ, ZVIERATKÁ A MNOHO INÝCH

Nájdete nás:
OC City Park Levice
OC Max Nitra

.
2
1
.
1
od

tel: 0908 113 384

59-0371

tel. číslo: 0904 888 993

59-0374

od 17. 12. do 23. 12. 2019
Šahy - mestská tržnica

kúpite u nás
SECOND HAND
ODEVY RADO
LEVICE, Kalvínske námestie
(budova MIDO), 1. poschodie

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

499
59-0350

tel.: 0917 977 245

59-0390
59-0046

Po – Pia: 9.00 – 17.00
So: 9.00 – 12.00

LV19-48 strana-
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Najčítanejšie regionálne noviny

Novodobí experti
Koľko expertov sa zrazu vyrojilo
okolo politických strán takto pred
voľbami. Poznám texty rôznych
odborníkov, no o niektorých „školských“ politikoch som nepočul,
hoci sú pasovaní za predstaviteľov
školstva.
Môžeme sa tešiť zase na takých, čo
sa nechajú obklopiť „odborným“ tímom a zabetónovanými štruktúrami
na ministerstve a budú nimi ovplyvnení. Chodiť do školy nie je kvalifikácia
na jeho zmenu. Potom získa politik
funkciu, bude presadzovať svoju koncepciu bez komplexného pohľadu a
bez odstránenia malých, no zásadných
každodenných problémov vyučovania.
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším
koncepciám.
Najčastejšie sa noví politici prezentujú tým, že sa majú robiť interaktívne
hodiny, má sa posilňovať kritické myslenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú
deťom vzorové vyučovanie ako kontrast k štandardným vyučovacím hodinám. Menej sa ukazuje, koľko práce
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce
učitelia musia robiť okrem vyučovania.
Okrem toho, materiálne podmienky
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľkolepú hodinu. Ďalším problémom je
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názorne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z
nej zapamätajú, keď si nemusia písať
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť
učebná téma prostriedkom vzdelávania, musí byť aj teoreticky reflektovaná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou,
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa
pred jeho očami dejú? Alebo budeme
viesť školu prchavými vizuálnymi zážitkami a spoľahneme sa na internet?
Diskusie, debatné hodiny či kritické myslenie sú úžasné metódy, ktoré súčasných žiakov bavia. Ale ak majú byť
takéto hodiny efektívne, opäť to predpokladá prípravu, štruktúru a hlavne
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny
bez výkladu či diktovania poznámok?
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa
z počutého bez písania poznámok?
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahlivé, že netreba písať poznámky?
Úplne súhlasím, že vyučovanie treba inovovať. Avšak nesmie to byť tak,
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom
bez systémovej zmeny prípravy učiteľov, úpravy legislatívy a bez odstránenia prekážok, ktoré nás doslova nútia
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko
novodobí experti?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Ružičkový kel
V zime ľahko dostupná zelenina obsahuje mnoho bielkovín, sacharidov
a vlákniny, z vitamínov je najviac obsiahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež
veľké množstvo minerálnych látok,
napríklad draslík, fosfor, síru.
Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou
mrazených zeleninových zmesí, pridáva
sa do polievok, omáčok alebo do originálnych šalátov.
Látky obsiahnuté v ružičkovom keli
chránia organizmus pred rakovinou
hrubého čreva a tiež zabraňujú premnoženiu škodlivých baktérií v žalúdku.
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomáha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odolnosť voči stresu.
Pomáha zdolať únavu a dodáva elán
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružičkový mimoriadne vhodný pre všetkých,
ktorí trpia chronickou únavou, podráždenosťou a poruchami koncentrácie.
Posilňuje nervy - osoby vystavené
stresu, konfliktom a problémom bezpodmienečne potrebujú stravu zameranú
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebúvajú výživné a biologicky aktívne látky z
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je
ružička kelu.
Podporuje krvotvorbu a okysličenie buniek - kyselina listová má mimoriadny význam pre deti, lebo podporuje
krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa

na tvorbe nukleových kyselín v jadrách
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omladzujúce účinky.
Upravuje trávenie - ružičkový kel odkysľuje organizmus a zbavuje ho škodlivých až toxických látok, ktoré sa nestrávené hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje
trávenie a odstraňuje zápchu.
Podporuje imunitu - jednou z najpôsobivejších charakteristík ružičkového
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jedna šálka ružičkového kelu obsahuje viac
ako 120 percent denného odporúčaného
množstva vitamínu C.
Pre zdravé kosti - ružičkový kel je
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K
zohráva úlohu pri raste kostí a môže pomôcť chrániť pred osteoporózou, stavom
charakterizovaným progresívnym úbytkom kostí. Konzumácia stravy bohatej na
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po menopauze.
Znižuje zápal a napomáha stabilnú
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachádzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako napríklad ružičkový kel, majú protizápalové
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladinu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi.

» red

•
•
•
•
•
•
•

Dioptrické okuliare aj bez lekárskeho predpisu
Slnečné dioptrické okuliare
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár
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Otužovanie, správna výživa bohatá
na antioxidanty, dostatočný fyzický
pohyb a šport vo vonkajšom prostredí sú podľa odborníkov najlepšou prevenciou pred akútnymi respiračnými ochoreniami a chrípkou
u detí.
Významnú úlohu v prevencii ochorení má totiž stav odolnosti organizmu.
Ochranou dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb,
ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov.
„Antioxidanty - vitamín C a radikálny upratovač vitamín E, sú obsiahnuté v mimobunečnej a v bunečnej
membráne epitelu dýchacích ciest.
Nízky príjem týchto účinných látok
má za následok ich nízku hladinu v
mimobunečnej a bunečnej tekutine,
čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym
a radikálnym atakom zo znečisteného
ovzdušia,“ vysvetlila Katarína Slotová
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie
jedál počas dňa považuje aj v týchto
dňoch za optimálny stav pre správnu
fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť. Mimoriadne nezdravým stravovacím návykom, ktorý
by aspoň v tomto čase mali rodičia prísnejšie kontrolovať, sú podľa nej potraviny rýchleho občerstvenia.

„Z pohľadu racionálnej výživy sú
pokrmy typu ‚fast food‘ nevhodné, pretože sú zdrojom takzvaných skrytých
tukov a soli. Ich častá konzumácia nie
je správnou výživou, vedie k nesprávnym stravovacím návykom a hrozí
riziko vzniku obezity - rizikového faktora mnohých vážnych neinfekčných
ochorení – kardiovaskulárnych, nádorových, metabolických, pohybových
a tak ďalej,“ objasnila potrebu zvýšenej
pozornosti stravovaniu detí a mládeže
v čase vyššieho výskytu chrípkových
ochorení Slotová.
Z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou má
veľký význam častá a účinná výmena
vzduchu vetraním, a to rovnako doma
ako v škole. Vetranie slúži na reguláciu
teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj na znižovanie koncentrácie
nežiaducich mikroorganizmov a alergénov a tým obmedzuje možnosti prenosu nákazy.
Medzi ďalšie opatrenia okrem
správnej výživy, dostatočného pohybu a pravidelného vetrania priestorov
patrí správny pitný režim, dodržiavanie zásad osobnej hygieny, teda umývanie si rúk vždy po návrate domov, po
ceste verejným dopravným prostriedkom, pred jedlom.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
59-0016

Preventívne proti chrípke

9

59-0367

levicko

» Zdroj: TA SR

NÁBYTOK LEVICE

www.nabytok-levice.sk

TOVAR IHNEĎ K ODBERU
• pohodlné parkovanie
sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky,
komody, kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

Stolárska dielňa:

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

0918 848 645, 0908 791 413

LV19-48 strana-
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59-0373

KU KAŽDÉMU
NÁKUPU DARČEK

pri štadióne

PRÍPRAVY
NA vianoce
VIANOCE
prípravy na
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Najčítanejšie regionálne noviny

Pripravujeme sa na vianočné sviatky

Vyrábame adventný veniec
Adventný veniec má vo väčšine
slovenských domácností svoje nezastupiteľné miesto a krášli naše
príbytky už niekoľko týždňov pred
vianočnými sviatkami. Zväčša je
zdobený vždyzelenými vetvičkami, rozličnými ozdôbkami a štyrmi
sviecami, ktoré sa zapaľujú postupne každú adventnú nedeľu.

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu zapichneme začiatok drôtika. Následne
začneme okolo korpusu ovíjať a drôtikom prichytávať vetvičky, ktoré sme si
Adventný veniec sa dá v predvianoč- vopred nastrihali na požadovanú veľkonom období kúpiť takmer na každom sť. Takto postupujeme, až kým sme vetkroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne vičkami nepokryli celý veniec. Koniec
vyrobíte možno aj s pomocou vašich drôtika zapichnite do korpusu.
Základ adventného venca je hotový.
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za- Zapichneme doň štyri podstavce na adstávate klasiku, alebo preferujete skôr ventné sviečky a sviečky tam osadíme.
moderný či menej tradičný štýl, veríme Každú sviečku môžeme obviazať farebže vám budú naše návody vhodnou in- nou stuhou.
Keď sú sviečky upevnené, môžeme
špiráciou.
začať so zdobením. Pomocou drôtika,
lepidla alebo taviacej pištole pripevňuTradičný adventný veniec
jeme na veniec ozdoby podľa nášho výBudeme potrebovať:
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky,
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé či sušené ovocie, hodia sa napríklad kovetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z
dreva či slamy.
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
Netradičný adventný veniec
-4 podstavce pod sviečky
Budeme potrebovať:
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku,
-záhradné alebo iné silné nožnice
podnos či tanier

foto zdroj cocoparisienne pixabay

Netradičný adventný veniec.
-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné
vianočné ozdoby

zastokneme podstavce pod sviečky a
sviečky tam osadíme.
Keď sú sviečky na svojom mieste, môžeme začať so zdobením. Niektoré drobné ozdôbky ako napríklad menšie šišky,
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť
drôtikom a potom zastoknúť do aranžmánu. Iné, ako napríklad vianočné
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam
môžeme len voľne poukladať, prípadne podľa potreby zafixovať lepidlom či
Postup: Dekoračnú nádobu si vypl- taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám
níme až do požadovanej výšky aranžo- mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho
vacou hmotou, ktorú následne pokry- priebežne kropiť.
jeme machom. Do machu upevníme či
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vtipy

CIA
R
E
Z
IN
15
422 0

» ILord hovorí svojmu sluhovi:
- Kopni do steny!
- A prečo?, pýta sa šokovaný sluha.
- Som nahnevaný!
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5kg KRMIVA

ZDARMA!

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
17.12. 2019
7.1. , 28.1. , 18.2. , 10.3. 2020

Kozárovce-Coop . . . . 9,00 hod.
Lipník-Coop. . . . . . . . 9,15 hod.
Tlmače-OC Tekovská. . 9,30 hod.
Rybník . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Čajkov. . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Hr. Kosihy. . . . . . . . 10,15 hod.
Nová Dedina . . . . . 10,30 hod.
Devičany . . . . . . . . 10,45 hod.
Pukanec . . . . . . . . . 11,00 hod.
Bátovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Žemberovce . . . . . . 11,30 hod.
Horša . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Krškany . . . . . . . . . 12,00 hod.

Santovka . . . . . . . . 12,30 hod.
Demandice. . . . . . . 12,45 hod.
Zbrojníky . . . . . . . . 13,00 hod.
Hon. Vrbica . . . . . . 13,15 hod.
Mýtne Ludany . . . . 13,30 hod.
Jur n/Hronom . . . . 13,45 hod.
Šárovce. . . . . . . . . . 14,00 hod.
Tek. Lužany . . . . . . 14,15 hod.
Farná . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
V. Ludince. . . . . . . . 14,45 hod.
Poh. Ruskov. . . . . . 15,00 hod.
Hronovce . . . . . . . . 15,15 hod.
Želiezovce-Lidl . . . . 15,30 hod.

11

králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

PREDAJ
MLÁDOK

od marca 2020
vždy v UTOROK v týchto termínoch:
17.12. 2019
7.1. , 28.1. , 18.2. , 10.3. 2020

Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce. . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany. . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.
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»- Jean!
- Áno pane?
- Čo robia deti?
- Skáču do bazéna, pane!
- A neutopia sa, Jean?
- Nie pane, vodu som predtým vypustil!
»Lord Stanley a jeho sluha
idú na parnom aute ulicami Londýna. Keď tu sa lord
pozrie na sluhu a hovorí:
- James, prihoď uhlie, pozrieme sa smrti do očí!
»- Jean, dnes je vonku ale
hustá hmla, že?
- Nie, pane, to nám horí
dom.
- To je hrozné, Jean, a práve
v takej hmle.
»-Lord hovorí sluhovi:
James, dnes mám chuť
pracovať. Vajíčko si olúpem
sám.
46-0020

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,40

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

47-014

0905

» redakcia

služby

11

99-0220

levicko

Nie za desať Slovenčina naša
minút, ale o desať minút.

Deň
otvorených
dverí

Učebné odbory
3 - ročné s výučným listom
-

inštalatér
murár
stolár
kaderník
barbier
cukrár
predavač

3 - ročné s výučným listom duálne vzdelávanie
-

hostinský, hostinská
kuchár
čašník, servírka
autoopravár - mechanik
biochemik - mliekarská
výroba

Študijné odbory
4 - ročné s maturitou
a výučným listom
-

kozmetik
grafik digitálnych médií
operátor stavebnej výroby
obchodný pracovník

5 - ročné s maturitou
a výučným listom
-

hotelová akadémia

2 - ročné s maturitou
pre uchádzačov
s výučným listom
-

3 8 9 2 4 5 1
3
9 8

S

-

podnikanie v remeslách
a službách
spoločné stravovanie
prevádzka obchodu
vlasová kozmetika
strojárstvo

Nie problém Slovenčina naša
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Kedy:
12. december 2019
vstupy o 08.30 h., 10.00 h.

Kde:
Stredná odborná škola služieb
Reštaurácia SOŠ služieb
Záhradná 4, Levice
Pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem o
štúdium na našej škole, rodičov a výchovných
poradcov základných škôl.

U
O

2
8

K 2
U

6
6 1

4
5
6

9
8
1

1

Ul. sv. Michala 36
934 01 Levice
Telefón: 036/6312 471
Fax: 036/6221 061
E-mailová adresa:
sekretariat@soslevice.sk
www.soslevice.sk

3

Škola, ktorá Vás nesklame
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59-0366

D

politická inzercia / služby
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ɭȶƎǭȥ ȥǫơ ɽȟơ ˙ǫŔƎȥŔ ʽˋȥǫȟȇŔࡲ ¥ǫơȇơƎˊ
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ȍƢȟˊŔȍơǫŹŔɽŔȟơƎ˖ǫɽơŹȶʠǠŖƎŔǿʡࡲ
ŔŔȒʠƎǫŔ˖ȶɽʋɭŔȥˊŁč7|ʋɭŖʽǫȟơʽơȒŔ
ƆŔɽʠ ȟǫȟȶ ǠȍŔʽȥƢǠȶ ȟơɽʋŔ ŹʠƑ ˙ǫǿơȟơ
ȟǫȟȶ ŔȍơŹȶ ƃǠȶƎǭȟơ ȒʠƎǭ ɢȶƆʡʽŔʍࡲ Ŕ˙ƎŖ
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ƎȶɽȍȶʽŔɽʋɭơƎȶʽơȇȥơȟŔǿʡŔȥǫʋơƆʡƃʠʽȶƎʠࡲ
ĪöŔȍǫȒʠƎǭʋɭŖɢǫȥǫơȍơȥ˖ɭʠʁơȥŖȥơȟȶƃȥǫƃŔ
ŔȍơŔǿɢɭơǠʠɽʋơȥŖƎȶɢɭŔʽŔࡲ¶ɭŔʽŔɢȶʋɭơŹʠ࢚
ǿơŔŹˊɽȟơȇȶȥơƆȥơɽʋŔʽŔȍǫƃơɽʋʠèࠂŔȶƎ࢚
ȒŔǠƆǫȍǫȶƎƎȶɢɭŔʽˊȟơɽʋŖŔȶŹƃơࡲ7ʠȥŔǿɽȇơǿ
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ơȥ ˖Ŕ ɢȶɽȍơƎȥˋ ȟơɽǫŔƃ ɽȟơ ȥŔʽʁʋǭʽǫȍǫ Ŕɽǫ
ࠂࠄ ȶŹƃǭ Ŕ ȟơɽʋơƆǫơȇ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠ ȇƎơ
ȥŖȟ ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ɢȶɭȶ˖ɢɭŖʽŔȍǫ ȟǫơɽʋȥơ
ɢɭȶŹȍƢȟˊࡲ ȍơ Ŕǿ %ɭŔʋǫɽȍŔʽŔ ȟŖ ɽŔȟȶ˖ɭơǿ࢚
ȟơɽʽȶǿơɽʋŔɭȶɽʋǫȇʋȶɭƢʋɭơŹŔɭǫơʁǫʍȥơǿƎơ
ȍơȥȶƎȶɢɭŔʽʠŔȍơŔǿƎȶɽʋʠɢȥȶɽʍʁȇȼȍȶȇƆǫ
ʁȇȼȍࡲĪɽʋɭŔȥơŁč7|ɽȟơƎŔȍǫƎȶȇȶɢˊʋǭȟ
ȒʠƎǭȇʋȶɭǭɢȶ˖ȥŔǿʡɢɭȶŹȍƢȟˊȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠ
ŔȟŔǿʡɢɭǫɢɭŔʽơȥƢɭǫơʁơȥǫŔࡲ¥Ŗɽ˖ŔʠǿǭȟŔǿʡ
ɽȇʠʋȶƆȥƢ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȥǫơ ȥơ˖ȟˊɽơȍȥƢ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊࡲ ¥ơƎŖʽȥȶ ɽȟơ ɢɭơƎɽʋŔʽǫȍǫ ȇŔȥƎǫƎŖʋ࢚
ȇʠ Ǝȶ ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥˋƃǠ
ʽȶȍǫơŹࡲ ¥ŖǿƎơʋơ ʋŔȟ
ȒʠƎǭ ˖ ƃơȍƢǠȶ òȍȶ࢚
ʽơȥɽȇŔ ˖ ʽŔʁǫƃǠ
ɭơǌǫȷȥȶʽࡲ òȶȟ ɢɭơ࢚
ɽʽơƎƆơȥˋȶʋȶȟ˙ơ
ʽɢŔɭȍŔȟơȥʋơȟʠɽǭ
Źˊʍ ˖Ŕɽʋʡɢơȥˋ ȇŔ˙࢚
ƎˋȇʡʋȥŔʁơǿȇɭŔǿǫȥˊࡲ
ŹˊɽŔȥŔȥǫȇȶǠȶŔȥŔ
ȥǫƆȥơ˖ŔŹʠƎȍȶࡲ

    

33-0041

   

˙ơȍơ˖ȥǫƆȥŖʋɭŔʍȍơŹȶʽȍŔȇˊɽŔȟʠɽǫŔɢʡʁʍŔʍ
ɽʋŖʍŔɢȶʋȶȟȟơʁȇŔǿʡࡲ

33-00039

áȶƑȟơɭǫơʁǫʍ
ɽȇʠʋȶƆȥƢɢɭȶŹȍƢȟˊ
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prijmeme do TPP
na pozíciu:

Družstevnícka 5089, Levice, +421-(0)36-6350 361-6

PREDAJCA na prácu v stavebninách

Mesačný plat: 670€ netto/mesiac
Náplň práce: poradenstvo, predaj stavebnín a
vodoinštalačného materiálu
59-0370

Info na tel.č. 0903/780 986

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)

PRACOVNÁ PONUKA:

Prijmeme

operátorov/ky skladu
na 2 zmeny TPP v NR.

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Mzda od 714€-858€/brutto/
mes + príplatky podľa ZP,
bonusy do výšky 15%,

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0944 425 183

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

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

0910 970 890

76-0009

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom:

hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka

35È&$,+1('
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
%5$7,6/$9$751$9$+/2+29(&1,75$0$/$&.</2=2512

Personálna & pracovná agentúra

personal

34-0217

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

E U RO

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

34-0216

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 8€ netto/hod.
možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

Personálna & pracovná agentúra

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

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
451190008-47

SL 3,83€/deň alebo strava.

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

59-0307

85_0690

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

www.ozpotravinarovsr.sk
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Slovenčina naša
Nie odbáčať, zabáčať, ale
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

13

Krížovky s úsmevom

14

rojnica
(voj.
slang.)

2. as
tajni ky

tajnička / bývanie
Kolega hovorí kolegovi:

ženské
meno

idant
(gen.)

sekala,
rúbala

páli ,
svrbie

strácala
sviežos

Najčítanejšie regionálne noviny

- Som hladný! Tu máš 5 eur, sko do bufetu
a kúp mi dvadsa deka šunky. Ak nebudú ma
šunku, kúp mi nie o iné!
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:
- Šunku nemali, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
vtip
(hovor.)

starorímsky
básnik

ohmatá
(hovor.)

3. as
tajni ky

ošúchaná

beží,
uteká
(expr.)

etylalkohol

Alfonz
(dom.)
niekde

nech,
po esky

mužské
meno
po ítaš

hrdina
(bás.)

vykráda
trezorov
polihujú

titul
doktora
medicíny
Pomôcky:
švarm,
etanol,
gracht

skuto né
prostredie
cit. zvuku
kuku ky

kmotor
(hovor.)
obyvate ka
Nemecka
obrnený
transportér
lesnatá
step

vyrobená
z kosti
pla e
(bás.)
zn. cukroviniek

priviaže
kone bielej srsti
prehýnam
do oblúka

aký
(hovor.)

zaiste
kanál v holandských
mestách

orgán
sluchu
Pomôcky:
Naso,
alni, oak,
koma

pokos

zna ka
ortuti
Tomáš
(dom.)

povel
psovi
liaty
materiál
týkajúca
sa ôs
dub, po
anglicky

týraním
utrápi

tamten
citoslovce
trúbenia

robilo

obrástlo
machom

1. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-48 strana-

splátky od 98 €
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63-0179

balkóny

POLITICKÁ INZERCIA / zamestnanie

levicko
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Diskusia s ekonomickým
diletantom

Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televízie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridávam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však nemyslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vysoké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky.
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

INZERCIA

0905 422 015

36-0009

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto,
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujúci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné premyslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úroveň na Slovensku.
Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem –
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa
dokážu rozhodnúť správne. Slovensko neopravia sľubotechny,
ale odborníci. My v SaS ich máme
dostatok a sme pripravení.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Záleží nám na stave
zdravotníctva

Je veľmi smutné, že sa v súčasnej dobe nemôžu
ľudia dovolať spravodlivosti v prípadoch v prípadoch, keď im alebo ich blízkym nebola poskytnutá
zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej kvalite. Zlý stav slovenského zdravotníctva sa prejavuje aj v tom, že sa množia prípady nesprávneho
či neskorého poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktoré sa skončili trvalou ujmou pacienta či smrťou, a mnohokrát nebol nikto potrestaný.
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Strane SaS záleží na pacientoch a na stave slovenského
zdravotníctva, preto prichádza
so systémovými riešeniami,
ktoré naše zdravotníctvo
vyliečia.

Janka Cigániková

3 2
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Program SaS prináša niekoľko opatrení, ako
sa môže zlepšiť postavenie pacientov u nás. Žiadne z nich však nepredpokladá prezumpciu viny
zdravotníkov. V prvom rade je potrebné definovať
nárok pacienta, t.j. rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej úplne alebo čiastočne z verejného
zdravotného poistenia. Zariadenie špičkovej úrovne považujeme za nevyhnutnosť, preto budeme
podporovať výstavbu novej národnej nemocnice.
Taktiež zriadime inštitút nezávislého pacientskeho ombudsmana, ktorý bude pomáhať pacientom
v situáciách, keď si nevedia pomôcť
sami. Toto je len malý kúsok z toho,
čo máme v pláne urobiť.

poslankyňa NR SR za SaS
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI
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4VIPITĤ°ŁMZSXR¤WZĤIXOÀGL

8,6))1%.)7/983Ï2
2SQMRERXOE 7QIVY7( RE 2ENZ]ĤĤSQ W½HI
1SRMOE.EROSZWO¤WMW1EVM¤RSQ/SÐRIVSQ
RMIPIRT°WEPEEPIWEWR°QENWXVIXPE4SXZVHMPE
XS OSQMWME 7½HRIN VEH] OXSV¤ TV°TEH]
WOSVYQTSZERÀGLWYHGSZZ]ĤIXVYNI
4VIHWIHEOSQMWMI(YĤERÏMQSHSOSRGELSZSV°
ŁI OSQYRMO¤GMY GI^ ETPMO¤GMY 8LVIIQE YŁ
RIQYW°QI ERM RE^ÀZEĨ EOS ǅ½HENR½ǆ 7YHGSZME
XEO TSXZVHMPM ŁI .EROSZWO¤ WM W /SÐRIVSQ
Z]QIRMPE ZMEG EOS  XMW°G WTV¤Z Z OXSVÀGL
HSLEHSZEPMVS^WYHO]ZTVSWTIGLQEǽIÑEPĤMI
WXSZO] WTV¤Z WM W /SÐRIVSQ Z]QIRMP NILS
ÒEPĤ° TSWOSO Z TEVPEQIRXI  1EVXMR +PZ¤Ð
OXSVÀ QY TSQ¤LEP Z]FEZSZEĨ WXVIXRYXME W
Z]WSOSTSWXEZIRÀQM½VEHR°OQMXSLXSĤX¤XY
3HQSQIRXYOIÒWELRYXMI3Ā%23TSWXEZMPS
TVIH2ENZ]ĤĤ°W½H76EŁMEHEPSSOEQŁMXÀ

3Ā%23ǇZ]LREPSǅ.EROSZWO½^2ENZ]ĤĤMILSW½HYE+PZ¤ÐE
^SWXSPMÐO]TSHTVIHWIHYTEVPEQIRXYÏSWOSVSZċSQ
WOSRÐ°½TPRI

SHGLSH ĤX¤XRIN XENSQR°ÐO] 1SRMO] .EROSZWOIN
^S WZSNIN JYROGMI TSÐ½ZEPM WQI QRSŁWXZS
RI^Q]WPSZ ^ ½WX TVIHWXEZMXIāSZ WXVER] 7QIV
OXSV°ĤX¤XRYXENSQR°ÐOYSFLENSZEPM4SWPERGMEOS
ĀYFSĤ &PELE S^REÐSZEPM GIP½ OSQYRMO¤GMY GI^

8LVIIQY^ERI^Q]WIPĤ°VMPMSRINLSE\]E6SFIVX
*MGS WE FÀZEPIN ĤX¤XRIN XENSQR°ÐOI HSOSRGE
TSÒEOSZEP^EǇHSFVISHZIHIR½TV¤GYǅ
8LVIIQE NI WOYXSÐR¤ E LSZSV° S SFPYHRSQ
TVITSNIR° QEǽI RE FI^TIÐRSWXR¬ ^PSŁO]
ĤX¤XY 1EǽE TVIV¤WXPE RE W½H] HS TSP°GMI
E HSOSRGE EN RE KIRIV¤PRY TVSOYVEX½VY
8S ZĤIXOS W TSQSGSY RSQMRERXSZ E
JYROGMSR¤VSZ WXVER] 71)67( 8Y ZĤEO NIN
TSTVIHRÀ TVIHWXEZMXIā E TVIQM¬V 4IXIV
4IPPIKVMRM RIZMH° VM^MOS RE ^¤OPEHI OXSV¬LS
F]^ZSPEPFI^TIÐRSWXR½VEHYĤX¤XY
%N Z XSQXS TV°TEHI WE LRYXMI 3Ā%23 EOS
TVZ¬TSWXEZMPSREFEVMO¤H]EŁMEHEPSSHGLSH
ǅĤOSHRÀGLǆ Z WPSZIRWOIN NYWX°GMM E TSPMXMOI
:IV°QI ŁI YŁ ZS JIFVY¤VM HIǽRMX°ZRI ZĤIXGM
WTSPYTSVE^°QIQEǽYEc

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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4SXSQÐSWE.EVS2EÒQSLSPTS^VMIĨHS
WTMWY ^MWXMP RMIÐS RIYZIVMXIāR¬ 8VIWXR¬
S^R¤QIRMI RE .EVE TSHEP Ĥ¬J :SNIRWO¬LS
SFVERR¬LS WTVEZSHENWXZE .¤R &EPGMEV
2E &EPGMEVSZI QENIXO] Z LSHRSXI QMPM¶RSZ
IYV HPLSHSFS TSYOE^SZEP TV¤ZI .EVS E
ŁMEHEP NILS SHGLSH ^ JYROGMI 4SHāE .EVE
^RIYŁMPE ĤX¤XRE QSG WZSNI OSQTIXIRGMI
Ǉ VSOSZ TS VIZSP½GM° Ĥ¬J ZSNIRWO¬LS
WTVEZSHENWXZE H¤ZE SHTSÐ½ZEĨ NIQY
RITSLSHPRÀGL SFÐERSZ 7PSZIRWOE RE
^¤OPEHI ZÀQ]WPSZ 4V°WPYĤR°GM 2%/% MQ
R¤WPIHRI Z^R¤ĤEN½ SFZMRIRME E ^EFEZYN½
XIPIJ¶R] E TVIQM¬V 4IPPIKVMRM
LSZSV° S FI^TIÐRSWXRIN LVS^FI
TVI 76 :MXENXI RE 7PSZIRWOY Z
VSOYǅHSHEP.EVSWPEZ2EÒ
,RYXMI 3Ā%23 WE ZĤEO RIH¤
^EWXVEĤMĨ 9Ł  VSOSZ SHZ¤ŁRI
FSNYNIQI TVIWRI TVSXM XEOÀQ
āYÒSQ EOÀQ NI .¤R &EPGMEV
E NIQY TSHSFR° TSPMXVYGM RE
1MRMWXIVWXZISFVER]76
'LV¤RMQI TIRME^I R¤W ZĤIXOÀGL
ERIRIGL¤QIMGLVS^OV¤HEĨŀMEā
^SFYHMPM WQI WE Z ÐEWSGL OIH]
Q·ŁIQI F]Ĩ TVI REĤY
TV¤GY TVIREWPIHSZER°
E SHTSÐ½ZER° 2ETVMIO
XSQY RITSāEZ°QI E
HS RENFPMŁĤ°GL ZSPMIF
MHIQI W XÀQ EF]
WQI XIRXS TVILRMXÀ
W]WX¬QSÐMWXMPMEXÀGLÐS
SOV¤HEPM ĤX¤X TSWXEZMPM
TVIHWTVEZSHPMZÀW½H

031190175

8IPIJSR¤X] W QERŁIPOSY W HIĨQM ÐM W
QEQSY 8ENR° EKIRXM SHTSÐ½ZEPM ZĤIXO]
W½OVSQR¬ VS^LSZSV] R¤ĤLS XMIċSZ¬LS
QMRMWXVE SFVER] .EVE 2EÒE ZMEG EOS VSO
6IŁMW¬VM XSLXS XSXEPMXR¬LS TVSGIWY SWXEPM
EWMZIāQMWOPEQER°OIÒRMÐRI^MWXMPM%XEO
WMSFZMRIRMIZ]Q]WPIPM
:ÀWPIHOSQNIOSQTPSXŁIǇZ]^ZIHEPǅ^¤ZEŁR¬
MRJSVQ¤GMIESLVS^MPFI^TIÐRSWĨXSLXSĤX¤XY
-REO TSZIHER¬  .EVE SFZMċYN½ ŁI WE STÀXEP
RE MRJSVQ¤GMY S OXSVIN RIZIHIP ŁI NI XENR¤
% EN OIÒ ŁMEHRY SHTSZIÒ RIHSWXEP TSHāE
XENRÀGLWPYŁMIFXÀQWT¤GLEPXVIWXRÀÐMR
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRM
HSOSRGE ^ZSPEP FI^TIÐRSWXR½
VEHY ĤX¤XY ģOSHE ŁI XEO
RIYVSFMP Z QSQIRXI OIÒ RE
7PSZIRWOY ^EZVEŁHMPM RSZMR¤VE
OIÒWE^MWXMPSŁI1EVM¤R/SÐRIV
PYWXVSZEP XÀGL ÐS S ċSQ
T°WEPM OYTSZEP WM VS^WYHO] E
^RIYŁ°ZEP ZĤIXO] FI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO] XINXS OVENMR] 2IZEHMPM
QY ERM ĤOERHEP¶^RI RELV¤ZO]
(SFVSWPEZE 8VROY W /SÐRIVSQ
ERM
RETSNIRMI
FÀZEP¬LS .EVS2EÒ
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY 1EVXMRE +PZ¤ÐE
RE QEǽY Ǉ4VIQM¬V 4IPPIKVMRM YO¤^EP
ŁI WO·V EOS WPYĤRSWĨ E GLEVEOXIV W½ QY
FP°^OI TVEOXMO] OSQYRMWXMGOIN ĤX¤XRIN
FI^TIÐRSWXM E RIZ¤LE MGL Z]YŁMĨ RE
YQPÐERMI ÐPSZIOE OXSVÀ FSNYNI TVSXM
OSVYTGMM E PIR ^E XIRXS VSO SFÐERSQ
7PSZIRWOEYĤIXVMPTVMFPMŁRIQMPMEVHYIYVRE
TSGL]FRÀGLXIRHVSGLZEVQ¤HIǅTSZIHEP
RE.EVSZYSFVERY-KSV1EXSZMÐ

