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LEVICKO
č. 49 / 6. december 2019 / 23. rOčNÍK

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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AKCIOVÁ CENA
NA VYBRANÉ DRUHY PREDAJ 

VIANOČNÝCH  
STROMČEKOV

Normandská jedľa
dovoz z Dánska
80cm - 400cm

Nájdete nás:
OC City Park Levice 
OC Max Nitra

tel: 0908 113 384

od 1.12.
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 
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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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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

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

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č.10
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY,staré hračky, 

LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416 59
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30905 20 70 59   
www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

INZERCIA
0905 422 015



LV19-49 strana- 2

služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

LEVICKO

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

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
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Kombinovaná spotreba 5,1–5,5 l / 100 km, emisie CO2 116–125 g / km (podľa WLTP). Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Obrázky sú iba ilustratívne.

  SPOTREBA OD 5,1 L
  VEĽKÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR
  6 AIRBAGOV + KLIMATIZÁCIA
  MANUÁL AJ AUTOMAT

Od 9 490 EUR

 

Nový Mitsubishi

TGA s.r.o., JURSKÁ CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk tga.mitsubishi-motors.sk
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 v Leviciach Poľná 6 (bývalý dom služieb) 

Otváracia doba: 
Po- Pia: 9.00 - 12.00 hod.    12.30 - 16.30 hod.
Tel.: 036/6221625  • 0902 202 701ČI
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• čistenie a pranie odevov a bielizne
•poťahy na matrace, kože a kožené výrobky
•pracovné odevy, baranie predložky
• čiapky, rukavice, kabelky, deky
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UŽ V PREDAJI

 STAVEBNINY ŠVIRIK
Veľké kozmálovce 299

Tel.: 0948 106 100

25€/ks

NORMANDSKÁ JEDĽA

150 - 250cm

PREMIUM

PREDAJ VIANOČNÝCH  

STROMČEKOV
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MURÁRSKE
PRÁCE
• 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

výhodné ceny
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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                                 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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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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od 17. 12. do 23. 12. 2019 
Šahy - mestská tržnica

tel. číslo: 0904 888 993

PREDAJ živých rýb 
k

tolst ť ka

od  7. 12. do 23. 12. 2019 
OC City Park Levice
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Veľké Kozmálovce  0948 106 100

cena od 179 EUR 
RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ 

AKCIA DREVENÉ 
BRIKETY
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2Veľký 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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»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»Kúpim súčiastky na Ško-
du 100 až 120/130, Rapid. 
0911113012
»Predám zdvihák na NA do-
dávku. Tel: 0907 836 805

»Prenajmem zariadený 1-iz-
bový byt pri SANATE 350 €/
mesiac, tEL: 0915 731 302

»Predám 16 á starostlivo 
obrobenú vinicu v Zbroj-
níkoch cena 3000 eur 
0918495956

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960
»Prenajmem garáž oproti 
textilke pri STK v LV cena 
dohodou, tel. 0904406394

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»KÚPIM JELENIE ZHODY PA-
ROHY TEL 0907456243

»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
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOS-

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane TU  »»

TI VETERÁNY ĽUDOVÉ VOJEN-
SKÉ SKLO PORCELÁN KROJE 
NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 
0905674276

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»55r muž hľadá ženu 
0917049831
»Vzdelaný a seriózny muž 
hľadá priateľku vo veku 
okolo 60 r. SMS 0919186276

Občianska
riadková
inzercia

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.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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PREDAJŇA ELEKTRICKÝCH BICYKLOV

www.ebikevelkydur.sk
0905 57 28 27 • 0907 74 41 46

AKCIA: do 23.12. 2019 doplnky v hodnote 50€ ZADARMO59
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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INZERCIA
0905 422 015
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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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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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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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skoda-auto.sk

SUV MODELY 
     ŠKODA KODIAQ A ŠKODA KAROQ

PRICHÁDZA ZIMA...
Zdolajte ju s SUV modelmi ŠKODA KAROQ  
a ŠKODA KODIAQ, aj s pohonom 4x4 a teraz  
so zimnými kompletmi zadarmo k vybraným skladovým 
modelom. Alebo sa rozhodnite pre akčné SUV modely 
v edícii LIVE a získajte bonus až do 2 600 €.

CENOVÁ VÝHODA 

2 600 € až do

a dostupnosti modelov vám poskytne váš autorizovaný predajca značky ŠKODA. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilu ŠKODA KAROQ: 5,0 – 8,8 l/100 km,  30 – 199 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

skoda-auto.sk

SUV MODELY 
     ŠKODA KODIAQ A ŠKODA KAROQ

PRICHÁDZA ZIMA...
Zdolajte ju s SUV modelmi ŠKODA KAROQ  
a ŠKODA KODIAQ, aj s pohonom 4x4 a teraz  
so zimnými kompletmi zadarmo k vybraným skladovým 
modelom. Alebo sa rozhodnite pre akčné SUV modely 
v edícii LIVE a získajte bonus až do 2 600 €.

CENOVÁ VÝHODA 

2 600 € až do

a dostupnosti modelov vám poskytne váš autorizovaný predajca značky ŠKODA. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilu ŠKODA KAROQ: 5,0 – 8,8 l/100 km,  30 – 199 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Autocentrum CYDA s.r.o.,      Kalnická cesta 1, 934 01  Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www. cyda.sk
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ZÁLOŽŇA - BAZÁR
PEREC LEVICE, Nábrežná 5

vianočné darčeky • dekorácie • ozdoby
sezónny tovar • domáce potreby • hračky

NOVÝ AJ POUŽITÝ TOVAR

PRÍJEM DO PREDAJA
facebook: zaloznabazarpereclevice

otváracia doba: pondelok - piatok 08:30 hod. - 16:30 hod.

NOVÁ PREDAJŇA 
AUTODIELOV pri Tescu

-20 °C  VODA 

DO OSTREKOVAČOV

AKCIA

4,00€  

4l s DPH  0907 734 898, P.O.Hviezdoslava 37, LEVICE
OTVORENÉ:  Po -Pia:  8:00 - 17:30, So:  9:00 - 12:00
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158

Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

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

metabolizmu a výživy
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ZICHER AKCIA

“Darček k objednávke”
Objednajte si bezpečnostné dvere ešte pred Vianocami a získajte hodnotný darček.

3 DARČEKOVÉ PONUKY 
VYBERTE SI DARČEK K OBJEDNÁVKE:

* Akcia platí do VIANOC, 20.12.2019. Viac informácií Vám poskytneme
na predajni ZICHER - Nitra, Damborského 9, 037/6503 549, 0905 854 248

www.zicher.sk

Bezpečnostná vložka
EVVA-ICS, 4. bezp. trieda

Bezpečnostná schránka
YSG 250 DB1

Bezpečnostná 
balíček
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NAJNIŽŠIE CENY V MESTE
0904 807 922

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

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

INZERCIA
0905 422 015
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Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

DD 13/2019
dňa 16.01.2020 o 10:00 hod. zasadacia miestnosť v sídle 
spoločnosti Službyt Levice, spol., s.r.o., Poľná 8, 934 04 Levice
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníkov 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Levice, evidované v katastri 
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny 
odbor na LV č. 7619 ako: - byt č. 24 na 3.p., vchod o. č. 4 nachádzajúci 
sa bytovom dome so súp.č. 3062 postavenom na parcele registra „C“
parc. č.894/23 na ul. Konopná. Bytový dom so súp. č. 3062 je 
postavený na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 894/23 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
bytového domu so súp. č. 3062 o veľkosti 6137/331734
- podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č.894/23 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, o veľkosti 
6137/331734

 
  

Termín obhliadky:   19.12.2019 a 20.12.2019 o 10:00 hod.
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53.600 EUR 
 1.000 EUR

       5.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 
906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 

Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Levice.

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná 

dražba pod označením: DD 13/2019

najnižšie podanie:                 
minimálne prihodenie: 
dražobná zábezpeka: 

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

DD 15/2019
dňa 16.01.2020 o 11:30 hod. v zasadacej miestnosti sídla 
Okresného stavebného bytového družstva v Leviciach, ku 
Bratke 3, 934 01 Levice
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Želiezovce, evidované v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 2531 
ako: - byt č. 4 na 1.p., vchod o. č. 70 nachádzajúci sa v bytovom dome 
so súp.č. 9 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 223/109 na ul. 
Mierová. Bytový dom so súp. č. 9 je postavený na pozemku – parcele 
registra „C“ – parc. č. 223/109 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
311 m2 - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu so súp. č. 9 o veľkosti 7187/54416
- podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č.
223/109 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 311 m2 o veľkosti 
7187/54416

 
  

Termín obhliadky:   19.12.2019 a 20.12.2019 o 11:00 hod.
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59.900 EUR 
200 EUR

       3.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 
906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Želiezovce.

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná 

dražba pod označením: DD 15/2019

najnižšie podanie:                 
minimálne prihodenie: 
dražobná zábezpeka: 

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

DD 16/2019
dňa 16.01.2020 o 12:30 hod. v zasadacej miestnosti sídla 
Okresného stavebného bytového družstva v Leviciach, ku 
Bratke 3, 934 01 Levice
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Želiezovce, evidované v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 2255 ako: 
- byt č. 1 na prízemí., vchod o. č. 22 nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 
984 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 2407/76 na ul. Fučíkova. 
Bytový dom so súp. č. 984 je postavený na pozemku – parcele registra „C“ – 
parc. č. 2407/76 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 307 m2 
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu so súp. č. 984 o veľkosti 6444/100176 
- podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 2407/76 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 307 m2 o veľkosti 6444/100176

 
  

Termín obhliadky:   19.12.2019 a 20.12.2019 o 11:30 hod.
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45.600 EUR 
200 EUR

       3.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 
906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Želiezovce.

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná 

dražba pod označením: DD 16/2019

najnižšie podanie:                 
minimálne prihodenie: 
dražobná zábezpeka: 
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DOMÁCE

OBJEDNÁVKY: 0905 745 006  • 0903 944 151 

VYKŔMENÉ
HUSOKAČKY vianočné rezanie

9.12. - 10.12. - 11.12.

8 €/kg
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59
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJECTOR 2

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

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

59
-0

39
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LEVICE,
Kalvínske námestie

(budova MIDO)
1. poschodie

Po - Pia: 9.00 - 17.00 
So: 9.00 - 12.00

tel.: 0917 977 245

DO PRÁCE • DO ŠKOLY • VOLNÝ ČAS • PÁRTY

SECOND HAND ODEVY RADO
ŠTÝLOVÉ  • MODERNÉ  • ZNAČKOVÉ

59
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Vám praje 
pokojné a požehnané 

vianočné sviatky 
v kruhu najmilších.

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

59
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VIANOČNÁ VIEDEN 18.12. 2019 
EŠTE SÚ VOĽNÉ 4 MIESTA

VIANOČNÁ BUDAPEŠT 
14.12. 2019 využite posledných 8 miest

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA 
NA EXKURZIE, ŠKOLSKÉ VÝLETY, SVADBY... 

FLÓRA OLOMOUC 26.4. 2020
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KVETOV

ˇ

ˇ

Využite čas pre zaľúbených na VALENTÍNA 
V BENÁTKACH 14.2. - 16.2. 2020

RÍM 19.4. - 23.4. 2020 
AUDIENCIA U PÁPEŽA, HOTEL, POLPENZIA

100 - VEŽATÁ PRAHA 14.8 - 16.8. 2020
HOTEL, POLPENZIA

CENA DOHODOU!
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

47
-0
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INZERCIA
0905 422 015

Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Počas ADVENTNÝCH NEDIEL 

otvorené: 08:00-12:00 hod.

7,49€/m²
9,99€/m²

PVC PODLAHA
Vinyl v roli v 3m a 4m šírke s celkovou hrúbkou 
2,80mm a nášlapnou vrstvou 0,25mm 

KOBEREC
Uzlíkový koberec v 4m šírke s filcovou podložkou

4,54€/m²
6,99€/m²

KUSOVÉ KOBERCE -20%

GARNIŽE -20%
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0,40
králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

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

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

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.

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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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 

ACNNajčítanejšie regionálne noviny

» „Lásku bez kríža ne-
nájdeš a kríž bez lásky ne-
nunesieš.“ 
Ján Pavol II.

»„Majte trpezlivosť s Cirk-
vou. Vždy je spoločenstvom 
slabých a hriešnych ľudí.“ 
Ján Pavol II.

»„Radosť z dobra a nádej 
na jeho víťazstvo v človeku 
a vo svete nevylučujú oba-
vu o toto dobro ani strach 
pred zmarením nádeje.“ 
Ján Pavol II.

»„Nijaká technika a nijaká 
inštitúcia nemôže nahradiť 
ľudské srdce, ľudské úsi-
lie, keď ide o stretnutie s 
utrpením blížneho. Úcta k 
ľudskej dôstojnosti sa tak 
spája s láskou k trpiacemu 
človeku.“ —  Ján Pavol II.!

»„Len bratská láska môže 
spôsobiť, že ten, kto niečo 
má, neuzavrie sa egoisticky 
do seba, a kto je chudobný, 
nebude sa cítiť ponížený vo 
svojom nedostatku.“
Ján Pavol II.

 » redakcia

CitátyNieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša

NAJPESTREJŠIE NOVINY V REGIÓNE
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Corgoň
10% 
500ml + 50 ml 

0,39 €
JC 0,71 € / l

www.nitrazdroj.sk
Cena platí  1. 12. – 31. 12. 2019

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

Corgoň
12% 

500ml + 50 ml 

0,59 €
JC 1,07 € / l

PF 2020
ĎAKUJEME 
ZA VAŠE 
NÁKUPY

PREDAJNE:
UL. JURSKÁ 1, LEVICE
- NÁKUP ZA DISKONTNÉ CENY PRE VŠETKÝCH

NÁM.HRDINOV 6, LEVICE
NÁM.1.MÁJA 1, TLMAČE
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU

75
-0
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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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7Nahrávka odhalila

zlodejov z SNS a Smeru
Zverejnená nahrávka medzi generálnym 

prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 

rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo 

My v strane sa sústredíme na program 

tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.

Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ



LV19-49 strana- 13

zamestnanie,, službylevicko
13

34
97

8

2
432

7
7

5

1
95

2

5
4

9

9
1

3

4

1

7
S

U

D

O

K

U

7
86

43

3
41

7

9
3
1

8
7

9

46
5

3

19

7
5
6

S

U

D

O

K

U

45
119

00
08

-4
8

Prijmeme 
operátorov/ky skladu 

na 2 zmeny TPP v NR. 
Mzda od 714€-858€/brutto/

mes + príplatky podľa ZP, 
bonusy do výšky 15%, 

SL 3,83€/deň alebo strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
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Družstevnícka 5089, Levice, +421-(0)36-6350 361-6

PREDAJCA na prácu v stavebninách

Info na tel.č. 0903/780 986

prijmeme do TPP 
na pozíciu:

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

59
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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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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR
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Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 422 015

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Dobrý deň, dámy a páni. Dnes by som sa chcel 
venovať dvom slovám: Sloboda a Solidarita.  Slo-
bodu som si v mojom živote vždy cenil najviac. 
Porozprávajte sa s niekým, kto zažil vojnu. Som 
presvedčený, že vám potvrdí, že sloboda, ktorá 
môže fungovať len v mieri, je veľmi dôležitá. Žiť 
slobodne, slobodne podnikať, cestovať či robiť 
všetky bežné veci, si vyžaduje disciplínu. Čas-
to si dnes ľudia mýlia slobodu a demokraciu                         
s anarchiou a tým, že si môžeme robiť, čo chce-
me. V severských krajinách sloboda a demokra-
cia funguje preto, že ľudia sami dodržiavajú zá-
kony a sú disciplinovaní. Musíme to pochopiť aj 
my na Slovensku.

Solidarita je súčasť vyspelej spoločnosti, kde 
silnejší pomôžu slabším. Nie však tak, ako to 
vidíme v podaní dnešnej vlády. Tá decimuje pra-
cujúcich a zadlžuje štát na úkor nás všetkých. 
Dnes vidíme, že viac ako 50 % mladých, ktorí od-
ídu do zahraničia, sa neplánujú vrátiť. Navyše,                  
až 30 %  ich plánuje zo Slovenska 
odísť. Bez týchto ľudí na solida-
ritu nebudeme mať.  Ak by ste si 
chceli so mnou podiskutovať na 
rôzne témy, pripravujem stret-
nutie v bowling klube v Mlyne                
v Leviciach.

Kľúčové slová - sloboda 
a solidarita

Ing. Peter Žiak
projektový špecialista a člen strany

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

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

32
-0

13
7

AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

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 aj pre mužov
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 

seniorov v Rakúsku!

85
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0907 652 710
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» Nápis v škótskom kníh-
kupectve:
- Kupujte knihy už teraz, 
aby ste si ich mohli v kľu-
de prečítať skôr, ako ich 
venujete ako darček k Via-
nociam.
  
»Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.
   
»Židovský Mikuláš príde 
do škôlky, vyloží hračky a 
vraví:
- No deti, môžeme prejsť k 
biznisu?
  
»Na poštu príde list, adre-
sovaný Mikulášovi. Poštári 
ho otvoria:
- Milý Mikuláš. Sme veľmi 
chudobní a preto neviem 
kúpiť darčeky rodičom. Bolo 
by super keby si mi poslal 
100 eur na darčeky.
Poštári sa zľutujú, spravia 
zbierku a pozbieraných 50 
eur pošlú chlapcovi. Po pár 
dňoch príde ďakovný list a 
poštári ho s očakávaním 
čítajú:
- Milý Mikuláš. Ďakujem za 
peniaze, ale predstav si, 
títo poštári ma okradli o 
polovicu.

»- Žiadne darčeky k Viano-
ciam mi kupovať nemusíš, - 
oznamuje žene na začiatku 
decembra pán Novák.
- Stačí, keď ma budeš milo-
vať a budeš mi verná.
- Neskoro,“ povzdychla si 
ženuška, „už som ti kúpila 
kravatu.

»Novoročné ráno
- Tak šťastný a veselý nový 
rok. Ako si sa vyspal?
- Ale ušlo to, len keby o mňa 
stále nezakopávali čašníci!

 » redakcia

Vtipy
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