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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

využite ešte zľavy (júl, august)
PRAHA 14.8. - 16.8. 2020

• okamžitý výsledok
• ošetrenie bez
rekonvalescencie
• trvácnosť efektu
7 a viac mesiacov

59-0019

VÉGREHAJTÁS

UBYTOVANIE pre živnostníkov
a firmy blízko Mochoviec.

KONTAKT: 0903 765 967
• ÚČTOVNÍCTVO
• DAŇOVÉ

Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Levice vás pozýva na

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT

PRIZNANIE
• DPH
0905 919 485

ktorá sa uskutoční v areáli
Domu chovateľov SNP 5, Levice

Levice, Na Bašte 5.

Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.
Zmierňujeme prejavy starnutia prirodzenými metódami.
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.
V spolupráci s Vami nastavíme domáce ošetrenie pleti.

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice

+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk

OČNÁ OPTIKA
50% ZĽAVA pre dôchodcov

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

Stredisko starostlivosti o tvár

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

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

59-0050

59-0011

informácie: OV SZCH Levice, SNP 5
0903 468 549 • ovszch.levice@mail.t-com.sk

59-0059

22.02.2020 od 08:00 do 17:00 h
23.02.2020 od 08:00 do 14:00 h
počas výstavy tombola
a predaj vystavných zvierat

Kancelárie / Irodák
Komárno
Dunaj. nábrežie 14
D. Streda
Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica Kapitulská 12
Želiezovce Mierova 24
Štúrovo
Sv. Štefana 79

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU.

59-0013

59-0026
59-0026

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

EXEKÚCIE

STOP

NOVINKA - MEDJUGORJE

26.8 - 1.9. 2020, PENZIÓN***, KLÍMA, POLPENZIA
KÚPANIE V MORI, AJ DUCHOVNÝ PROGRAM

59-0016

STIERKY

HOTEL***, POLPENZIA, SPRIEVODCA

59-0054

SADROKARTÓN

Telefón: 0915 896 536
Infolinka: 0907 167 538

LETO LIGNANO SABBIADORO

OMLADENIE RÚK NA POČKANIE!

59-0053

OBKLADY

59-0049

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
volať PO-PIA od 8:00 - 16:00 hod.

RÍM 19.4. - 23.4. 2020
HOTEL***, POLPENZIA, SPRIEVODCA,
AUDIENCIA U PÁPEŽA, VOĽNÝCH: 8 MIEST!!!
FLÓRA OLOMOUC 25.4. 2020 (sobota)

59-0003

STAVEBNÉ PRÁCE

TEL.: 0905 20 70 59 • www.plechovegarazesk.sk

6,59 €/m

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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59-0041

DLAŽBA

cena s DPH

59-0035

PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projektová dokumentácia,
obYtné konTajnery, GARÁŽOVÉ BRÁNY,
PLECHOVÉ PLOTY, plechy, dovoz a montáž celá sr

ZÁMKOVÁ
59-0029

telefón: 0904 046 416



ZALOŽENIE s.r.o.

59-0055

ODKÚPIM STARÉ

FOTOAPARÁTY, hračky, knihy
LP platne, rôzne staré veci.


 

45-0002
80-0002-2

59-0005
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Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.
Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

+ všetky rozmery

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

0903 405 588
0905 983 602

Výročia a udalosti
zomrel Alexander Sergejevič Puškin, ruský
romantický básnik a prozaik (* 1799).

Levice

'LVSHĀLQJ6.

0905 422 015

781200011

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

Západné Slovensko
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

NAJLACNEJŠIE
STAVEBNINY
CEMENT
2,39 € /vrece
PORFIX 10 cm
1,19 € /ks
POLYSTYRÉN 10 cm 3,99 € /m
SADROKARTÓN
3,29 /tbl
STAV. LEPIDLO 20 kg 1,99 € /vrece
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm 6,59 € /m
DLAŽBY
2,90 € /m
všetky ceny sú s DPH!

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Východné Slovensko

92-0005

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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»„Najsilnejšou stránkou
človeka nie je šikovnosť
alebo vonkajší výzor, ale
jeho charakter.“
Michail Jurjevič Lermontov,
ruský spisovateľ, básnik a
maliar 1814 – 1841.
»„Väčšina ľudí si myslí, že
intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to
charakter.“
Albert Einstein, nemeckoamerický fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.

»„Chváľ viac dobrý charakter bez vzdelania, ako
vzdelanie bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, taliansky renesančný mudrc 1452
- 1519
»„Peniaze pokazia iba ten
charakter, ktorý je už pokazený.“
Edgar Faure, francúzsky
politik 1908 – 1988.

59-0049

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

»„Posvätný cit priateľstva je
taký sladký a stále lojálny
a trvalého charakteru, že
vydrží po celý život, pokiaľ
nejde o peňažnú pôžičku.“
Mark Twain, americký autor
a humorista 1835 – 1910.

»„Pokojné časy a usporiadané okolnosti robia
priemerných ľudí ešte priemernejšími a búrlivé časy
a veľké premeny z nich
vytvárajú komplikované
charaktery.“
Ivo Andrič, románopisec,
rozprávač 1892 – 1975.

LETÁKY

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

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

CITÁTY
»„Ak charakter muža dobre
nepoznáte, pozrite sa na
jeho priateľov.“
Aristofanés,
staroveký
grécky dramatik -446 - -385
pred n. l..

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10. februára 1837

cena s DPH

Tel.: 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

59-0049

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.

10 mm

94-0019

Redakcia:

OSB9,73 €/ks

Argument päsťou

47-012

LEVICKO
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»„Stres podrobuje charakter skúške. Skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani
v ťažkých dobách neopustí
ich čestnosť, rozvaha a citlivosť.“
Morgan Scott Peck, americký psychiater 1936 – 2005.
»„Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa
vysmievajú.“
Johann Wolfgang von
Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749
– 1832.
»„Mať pevný charakter znamená mať dlhé a ustavičné
sklamania a nešťastia.“
Stendhal, francúzsky spisovateľ 1783 – 1842.

» redakcia

služby, bývanie

levicko

3

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

ZĽAVY AŽ
DO 50%

CHLADIACE

INFRAČERVENÉ KÚRENIE
BUDÚCNOSTI

PRÍVESY

Heat4All Slovakia, s.r.o
www.heat4all.com/sk

ZATEPLENIE BUDOV

Slovaktual OPTIM

PRASIATKO PEČENÉ v peci
na agátovom dreve

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-0031

59-0037

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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

www.slovaktual.cz/optim

cena s DPH

3,29 €/tbl

59-0049

59-0037

SADROKARTÓN
Tel.: 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

23
rokov na trhu
1997-2020

036/741 0319

ŠAHY Hlavné námestie 6
0905 511 067 sahy@slovaktual.sk

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.

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

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk
Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583,

59-0010

Levice, preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

59-0004
59-0089

Plastové a
plast-hliníkové okno

59-0038

0907 355 835

59-0024

59-0039

tel.: 0907 556 386

infrapanely Made in Austria so zárukou 8 rokov

59-0048

na prenájom
(svadby, oslavy)

www.heat4allslovakia.sk

0948 183 305

ROBÍME AJ STIERKY,
MAĽOVANIE, MONTÁŽ
SADROKARTÓNU.
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0911 939 149

59-0046

59-0047
59

4

59-0008

-65 %

59-0015

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

zdravie / služby
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01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Fiat Brava1, 4 12w
650€ 0908293850

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»PRENAJMEM 1 IZBOVÝ BYT V
ŠALI. KONTAKT 0903731710

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim v Leviciach a okolí byt alebo dom s dlžobou. Platím v hotovosti.
0905804926
»Predám chalupu komplet
zrekonštruovanú Mýtne
Ludany s veľkým pozemkom z dôvodu súrneho
odchodu do zahraničia tel č
0940939417 len seriózne
»PRENAJMEM RODINNÝ DOM
2+1 V TEŠEDÍKOVE KONTAKT
0903731710

Ochráni vás prevencia
Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.
U nás, ku dňu písania tohto príspevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený
žiaden prípad infekcie koronavírusom. Sme ale v období, v ktorom sa
u nás objavuje epidémia chrípky,
ktorá pravidelne vrcholí vo februári.
Očkovanie proti chrípke je u nás nízke, patríme medzi krajiny s najnižšou
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi
ohrozenými ľuďmi s chronickými
ochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.
Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné
dýchacie ochorenia, sa prenášajú predovšetkým kvapôčkovou infekciou
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy
vzduchom odovzdávané druhému
hostiteľovi, u ktorého sa budú rozmnožovať.
Pred vírusovými ochoreniami je
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa chorých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa
stretáva s ľuďmi v období infekčných
ochorení, by si mal umývať ruky aj

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
prenosom menších častíc, ktorými
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Respirátory dokážu znížiť množstvo prenášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu minimálne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
hlavne v chladnom období.
V období rizika vírusovej epidémie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikronutrientov:
- Vitamín C – všetky druhy citrusov,
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina ,
celozrnné výrobky, tekvicové a slnečnicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a hovädzie mäso, vajíčka, orechy
- Zinok – chudé červené
mäso, kuracie prsia, špenát, brokolica, cesnak,
orechy a semená, strukoviny, jogurty, plody
mora.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

47-020

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ AJ NÁRAMKOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY A
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ.
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»ODKÚPIM OBRAZY SLOVENSKÝCH
MALIAROV
0903868361

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Kto daruje za odvoz na
záhradu sedačku 3 plus 2.
0902271798
76-0007

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

59-0009

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

LV20-06 strana-
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Vzťahy ako zrkadlá nás samých

»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
»DARUJEM PAL. DREVO.
0915724659

15 HĽADÁM PRÁCU
»60-tnik hľadá priateľku,
0940188068
»55r hľadá priateľku
0917049831

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 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.

Max Trenčín štartuje zbierku
„Bicykel do každej rodiny“
Nákupné centrum Max Trenčín,
patriace pod spoločnosť Multi Corporation, štartuje charitatívnu
zbierku s názvom „BICYKEL DO
KAŽDEJ RODINY“. Zbierka sa organizuje pod záštitou Mesta Trenčín, v
spolupráci so združením Trenčiansky Naivný Bikesharing a spoločnosťou LIBERTY TRADE, s.r.o.. Jej
realizácia bude vďaka partnerom
veľmi jednoduchá. V termíne od 1.
do 23. februára 2020 môže každý,
kto vlastní starší či nepoužívaný bicykel, kolobežku či trojkolku, darovať tieto prostriedky rodinám, ktoré
si ich kúpu nemôžu dovoliť.

vernosť si mimoriadne vážime. Preto
je prirodzené, že sme sa tentokrát rozhodli byť skutočne prínosom pre našu
komunitu a považujeme za svoju povinnosť poskytnúť ľuďom z Trenčína
okrem nákupných možností aj reálnu
pomoc,“ uviedol Rastislav Korenko,
riaditeľ OC MAX Trenčín.
Projekt je realizovaný pod záštitou
Mesta Trenčín, ktoré túto myšlienku
aktívne podporuje ako komunikačne,
tak aj pomocou pri výbere rodín, ktorým budú bicykle venované.

„Teší nás, že spoločnosti pôsobiace v Trenčíne nás čoraz častejšie
Zbierka sa bude realizovať v dňoch kontaktujú s projektami, ako pomôcť
1. až 23. februára 2020 na prízemí OC mestu a komunitám ľudí, ktorí v ňom
MAX, v pracovných dňoch od 15:00h žijú. Veríme, že sa v Trenčíne nájde
do 20:00h, a od 10:00h do 20:00h počas veľa bicyklov, ktoré občania darujú a
víkendov. Termín je zvolený s ohľadom nájdu si tak nových majiteľov,” dodáva
na fakt, aby sa k rodinám bicykle do- Patrik Žák, zástupca primátora Mesta
stali ešte pred začiatkom jarnej sezóny, Trenčín.
kedy ich budú môcť naplno využiť.
Mať bicykel je túžbou každého dieRevíziu a renováciu bicyklov do ťaťa a v dnešnej dobe je bežné, že ich
funkčného stavu zabezpečí partnerská počas svojho detstva vystriedajú hneď
spoločnosť LIBERTY TRADE, s.r.o.
niekoľko. Žiaľ, nie všetky rodiny si ich
môžu dovoliť - len v Trenčíne sa v núdzi
Cieľom projektu je podporiť voľ- nachádzajú desiatky rodín.
nočasové a športové aktivity sociálne
slabších rodín formou zabezpečenia
Prečo práve bicykle? Pravidelný
zrenovovaných bicyklov nielen pre pohyb, predovšetkým ten na čerstvom
deti, ale aj dospelých. Rodiny, ktoré ne- vzduchu, prináša množstvo známych
majú dostatok prostriedkov, tak získajú výhod. Okrem pozitívnych účinkov na
možnosť tráviť voľný čas aktívne, ale fyzickú i duševnú stránku človeka je
najmä spolu.
šport skvelým prostriedkom na vytváranie nových priateľstiev a stmeľova„Nákupné centrum MAX pôsobí nie rodín – čo je nesmierne dôležité pre
na trhu vyše 13 rokov. Za ten čas sme rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkých
zorganizovali množstvo podujatí či životných situáciách.
akcií pre našich zákazníkov, ktorých

» red

12. februára 1934
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Chcete si
podať
inzerát?

sa narodil Jozef Psotka, slovenský horolezec († 1984).

Občianska
riadková
inzercia

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

Výročia a udalosti
sa Panna Mária v Lourdes zjavila sv. Bernadette Soubirous.

Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie zahubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

11. februára 1858

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 422 015

najpestrejšie noviny v regióne
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Téma týždňa
Stredná odborná škola technická

3- ročné s výučným listom
-

Ponúkame možnosti štúdia:
Študijné odbory (štvorročné

- s maturitným vysvedčením a výučným listom)
• mechanik strojov a zariadení
• programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení
• mechanik elektrotechnik
Učebné odbory (trojročné - s výučným listom)
• strojný mechanik
• obrábač kovov

inštalatér
murár
stolár
kaderník
barbier
cukrár
predavač

3- ročné s výučným listom duálne vzdelávanie
-

Nadstavbové štúdium

4 - ročné s maturitou
a výučným listom

Pomaturitné štúdium

-

(dvojročné - s maturitným vysvedčením)
• vo všetkých ponúkaných študijných odboroch

kozmetik
grafik digitálnych médií
obchodný pracovník

5 - ročné s maturitou
a výučným listom

Duálne vzdelávanie:

• učebné zmluvy s ﬁrmami
• podnikové štipendiá počas celého štúdia
• pracovné oblečenie a obedy počas odborného
výcviku

-

hotelová akadémia

2 - ročné s maturitou
pre uchádzačov
s výučným listom

Štúdiom u nás môžete získať:

-

• zváračský preukaz
• osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
• ﬁnančné ohodnotenie študentov končiacich
ročníkov na odbornom výcviku
• praktické skúsenosti a zručnosti počas odborného
výcviku vo ﬁrmách spolupracujúcich so školou
• istotu zamestnania po ukončení štúdia

-

podnikanie v remeslách
a službách
spoločné stravovanie

Priestory školy


Máte záujem o bližšie informácie?



Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko
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predmetové olympiády, Stredoškolská odborná činnosť,
Erasmus+KA1, Erasmus+KA2, zahraničná spolupráca, letné
stáže v zahraničí - Taliansko, Nemecko, Cyprus, Grécko...

Mimoškolské aktivity


záujmové krúžky, školská imatrikulácia, súťaž Talenty, ples
žiakov školy, práca v žiackej školskej rade

Škola, ktorá Vás nesklame
59-0056

S 9 7
1
6
2 1 4 U

U

U

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

9

5

odborné učebne, multimediálne učebne, jazykové laboratórium,
reštaurácia, cukrárska výrobňa, autodielňa, stolárska dielňa,
kadernícky a kozmetický salón

Projekty

59-0057

Navštívte nás. Ohláste sa mailom alebo telefonicky
a zabezpečíme vám prehliadku školy a dielní spolu
s podrobnejšími informáciami o štúdiu.

6

Ul. sv. Michala 36, Levice

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

Študijné odbory

(dvojročné - s maturitným vysvedčením)
• strojárstvo

S

Stredná
odborná škola
služieb

Učebné odbory

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
tel: 036/634 23 35
skola@sostlmace.sk • www.sostlmace.sk
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Elektronicky už len v pondelok
O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.
Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- nainštalované aplikácie na prihlásenie,
podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom
februári žiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu osobne, alebo splnomocnenou
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

ZMENA VLÁDY

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.
Pamätajte vopred na to, že voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky sú
dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regiónoch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
trvalého bydliska, je teda vysoký.

» red

Výročia a udalosti
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

14. februára 1956
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Gyula
Bárdos
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Szabolcs
Mózes
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Zsolt
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VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

pro�l WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Nutella
600g

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

3,59 €

Predajne:

FD(;G*  
- nákup za diskontné ceny
pre všetkých
F,D& @G*  
F,D;D;G2ť

Kuracie
rezne 1kg

levicko@regionpress.sk

JC 5,98 € / kg

chladené, balené

3,99 €

0905 422 015
INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

www.nitrazdroj.sk

781200032

Cena platí 1. 2. – 29. 2. 2020

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

www.regionpress.sk
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Slabo sme kričali

Nestačí stáť na správnej strane. Treba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka,
keď ho nespravodlivo prenasledovali
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď
pochodovali fašisti po uliciach aj keď
komunisti mávali červenými zástavami.
Proti zlu sa treba postaviť.
Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať
zdola budovať komunity a aktivity na obnovu našej krajiny.
Pohybujem sa v troch druhoch
komunít. V tej prvej robíme inovácie.
Premieňame nápady na nové produkty,
služby a biznis modely. Bez dotácií a eurofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým
trendom, technológiám, materiálom,
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike,

financiám, marketingu a obchodu. Druhá
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tretia komunita prepája kresťanských podnikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami,
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie
je povolaním a ich tichým spoločníkom je
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bezmocnosť a poníženie, druhých peniaze,
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.
Máme slobodu voľby. Každý deň sa
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem
rozhodovania však máme aj možnosť
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bohom alebo bez Neho. Sme na križovatke.
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu
garnitúru za slušných
odborníkov, tak sa
budeme z problémov
vyhrabávať
ešte
niekoľko generácií.
A naše deti a vnúčatá
nám budú vyčítať,
že sme slabo
kričali.

» Ján Košturiak
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33-00019

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

9. februára 1913

    
Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Profesor Vladimír Krčméry hovorí,
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na kríži, keď si spomenie, že ho ľudia ukrižovali. Nekričali dosť nahlas a oni
prepustili Barabáša a umučili Ježiša.

33-0001
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POLITICKÁ
POLITICKÁ
INZERCIA
INZERCIA
/ spomíname,
/ zamestnanie
služby

ZARIADENIE Ponuka práce
PRE SENIOROV

»Na tlačovej konferencii sa
pýtajú novinári Billa Gatesa
čo si myslí o windowse. Bill
Gates odpovedá:
- Jednoducho je ako dieťa.
Nevie chodiť - stále padá.
Sleduje ťa na každom kroku. Automaticky sa aktualizuje (dieťa rastie). Keď mu
niečo dáš, je ťažké mu to
zobrať. Proste to nie je nič
pre začiatočníkov.

Tel: 0908 715 316

»Trápi ma IT problém:
- Koľko gramov má Instagram a koľko kníh obsahuje
Facebook?

» redakcia

ZDRAVOTNÉHO ASISTENTA

Práca v Nitre,
v 2-zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Info: 0905 811 685

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

alebo

NÁSTUP IHNEĎ

Milé dámy, ctení páni,

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

POMOCNÉ SKLADNÍČKY
• Práca na plný úväzok od 4,10 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,45 EUR/hod.

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV
• Práca na plný úväzok od 4,45 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70 EUR/hod.
• Nástup možný IHNEĎ
• 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)

predseda SaS

Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Poobedňajšia zmena + 0,24 EUR/hod
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny
sviatok +150% z priemerného zárobku
Stravné lístky 4 EUR/deň– 77,5 % hradí zamestnávateľ

Alternatíva existuje

Na kandidátkach hľadajte
skutočných odborníkov

Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí
alebo mailom Monika.Kondacova@rudolph-log.com
.
alebo telefonicky 0908 991 121
**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

0910 970 890

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

CIA
R
E
Z
N
I 422 015
0905

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV
Kontakt:

0908 914 180

LV20-06 strana-

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

Richard Sulík

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

»Google a ženy
Google je ako žena. Ani nedokončím, a už si domýšľa.
»Viete, že prvá zmienka o
internete bola už v biblii?
Vtedy keď Matúš povedal
„rozhoď sieť“.

      

Dobrý deň, priatelia, termín volieb sa nezadržateľne bližšie. Dnes sa poďme spolu zamyslieť
nad ponukou strán a ich kandidátov. U kotlebovcov to asi ani nemá zmysel. Na ich kandidátke sú
ľudia trestne stíhaní a aj právoplatne odsúdení.
Keď sa učiteľka uchádza o zamestnanie ( za 600
eur v hrubom ), musí dokladovať čistý trestný
register. Keď som ja išiel do zamestnania na
elektrárni, musel som mať čistý trestný register a
spraviť psychotesty. V Smere sú to kreatúry, ako
Blaha a Tomáš. Ich agresívne správanie v televíznych debatách je na úrovni džihádistu, ktorým
veľký imám zo Súmračnej ulice sľúbil cestu do
neba a 40 panien. Boris „myslím srdcom“ Kollár
asi myslí niečím iným. Na kandidátku stačí dať
milenky a príbuzných. Ani nevládzem už písať o
ďalších. Podstatné je, že špecialistov s chrbtovou
kosťou, ktorí ma za sebou skutočnú kariéru (nie
sedenie 10 rokov v parlamente) je zúfalo málo.
Hľadajte ich na kandidátkach,
lebo šanca je len raz za 4 roky
a v tomto prípade pôjde o smerovanie Slovenska. Nechcem,
aby sme sa vydali smerom k
bangladéšskej úrovni života.
Váš kandidát č. 145 za SaS Ing.
Peter Žiak.

Ing. Peter Žiak
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projektový špecialista
a člen strany SaS,
kandidát č. 145

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

»Dvaja programátori sedia
v bare, keď prejde okolo
nádherná slečna. Jeden
hovorí:
- Tá má ale properties!
Druhý len smutne pridá:
Včera som to checkoval, je
to read-only.

tesár, pokrývač,
kartónista, klampiar,
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby
Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

59-0060

»Microsoft sa snažil vniesť
do svojich chybových hlásení trochu humoru. Tu je
pár príkladov:
- Tlačiareň neodpovedá.
Máte po ruke pero a papier?
V živote si môžete byť istí
tromi vecami. Daňami, stratou údajov a smrťou. Čo
myslíte, ktorá sa vám práve
prihodilo?

OPATROVATEĽKU

(najlepšie 4-členné skupiny):

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

76-0011

»Keď som mal päť rokov,
mama mi hovorila:
- Dávaj si na internete pozor. Sú tam zlí ľudia.
O 13 rokov mi došlo, že ja
som tí „zlí ľudia“.

Hľadáme odborníkov

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

85_0094

»Chlap si pofajčieva cigaretu a vyfukuje obláčiky
dymu. Jeho priateľka sa
naštve a vraví mu:
- Nevidíš, že je na krabičke
napísané varovanie, že to
škodí zdraviu!
A on na to:
Láska, ja som programátor.
Nás nezaujímajú warningy,
ale len errory...

V PODLUŽANOCH
 

781200033

»Mladá dynamická spoločnosť hľadá hackera na
plný pracovný úväzok.
Svoj štruktúrovaný životopis prosím zanechajte na
našom počítači STANICA1 v
adresári C:Dokumentyzivotopisy.

20 rokov na trhu
Montáž domov
v Rakúsku a Nemecku

11
Zdravý rozum
je najlepší recept

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

781200036

FeHaus
s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

VTIPY

59-0043
59-0043

levicko

TURISTIKA
zdravie
/ služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry
premostení. Vďaka tomu bude možné
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom
mesta a návštevníckej verejnosti nielen pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy

Práve fakt, že o úspešnosti projektov
O grant z programu Pre lepší život v rozhodujú domáci je podľa riaditeľa
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá- horských stredísk Vysoké Tatry Dušana
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo
dzalo až 28 projektov.
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia
Zastúpenie medzi žiadateľmi mali najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie
občianske združenia, šport, cirkev, kul- z ich strany je teda pre úspešnosť protúra, či vzdelávanie. Komisia vybrala jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme
osem projektov, ktoré by mali byť zrea- spoločné názory, výsledok bol teda
lizované v priebehu tohto roka. Celková jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na
suma príspevkov pre rok 2020 predsta- projekte, je jasné, že má predpoklady
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú stať sa úspešným. Už je to iba v rukách
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse- doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zádadlové sane, či altánok v Materskej chrannej služby.
škole vo Vyšných Hágoch.
výlety, v spolupráci s nosičskou legendou Martinom Maličkým vznikli nádKyslíkovci spájajú deti
Pre bežcov na lyžiach
Prostredníctvom handrových bábik herné fotografie Kyslíkovcov na cestách.
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP – Kyslíkovcov chce Občianske združeVysoké Tatry rád urobil terénne úpravy nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť Totémy k pamiatkam
športového areálu a tratí pre beh na ly- deti do prírody, naučiť ich všímať si svoV rámci mesta Vysoké Tatry máme
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra- je okolie, ochraňovať prírodu, správne veľké množstvo historických pamiatok
vovali svojpomocne. Snahou je zefek- sa v nej pohybovať a pomáhať jeden a pamiatkovo chránených objektov.
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od Snahou je priblížiť okoloidúcim histomenšom množstve snehu vyrovnaním roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a rické hodnoty daných objektov formou
terénu a nerovností, dovybudovaním básne, berú ich so sebou na exkurzie a totémov, ktoré budú umiestnené obďa-

Topinambur,
alebo „židovský zemiak“
Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak
blahodarným účinkom na zdravie u
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo
pre dobytok či lesnú zver.
V skutočnosti je to Slnečnica
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými
kvietkami, podobnými slnečnici.
Podporuje imunitné funkcie organizmu, má pozitívny vplyv na zažívanie, je vhodná pre diabetikov,
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu.
Upravuje hladinu HDL a VLDL cholesterolu správnym smerom. Znižuje hladinu triglyceridov v krvi a pečeni.
Topinambur je vhodný aj pri diétach. Jeho pravidelná konzumácia má
výrazný protireumatický účinok, mierni žlčové koliky – uvádza činnosť žlčníka do harmónie s ostatnými orgánmi.
Čistí črevo, pomáha tiež pri potrebe
odvodnenia organizmu. Topinambury
majú tiež preukázateľný protiastmaticky účinok.
Ľudia u nás ešte nechápu ich zdravotný význam a zabúdajú na ne, lebo
im cenou konkurujú zemiaky. V iných
krajinách sa však dostávajú veľmi často
do kuchyne a to hlavne u diabetikov,
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na jeseň, alebo aj v bezmrazivej zime či až
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť.

Foto: ilustr
leč týchto objektov – tak, aby nezasahovali do ich architektúry, no zároveň, aby
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý
bude umelecky opracovaný za použitia
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej
kultúry goralov, pričom v úrovni cca
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala
„platňa“ s umiestnenou informáciou o
pamiatkovej hodnote objektu v našom
a anglickom jazyku.
red

Nezahoďme šancu na zmenu

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach,
v južnom Francúzsku, v Spojených štátoch amerických.
Na zmiernenie astmatických ťažkostí sa môže použiť sirup, pre ostatné
indikácie je doporučovaná šťava kombinovaná z čerstvých štiav mrkvy, topinambur a zeleru alebo petržlenu.
Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov
alebo petržlenu pre ženy
Toto množstvo je pre dávku na jeden deň, ktorú pijeme po malých dúškoch počas dňa. Jej účinkom sa zlepší
látková výmena, je pritom výživná a
prečisťuje organizmus.

Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘

Miroslav Beblavý
» red

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘
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Tretí januárový týždeň sa v Starom
Smokovci zišla porota zložená zo
zástupcov mesta, nezávislých autorít a spoločnosti TMR, aby spoločne vybrala najlepšie projekty,
ktoré Tatrám, Tatrancom a návštevníkom našich veľhôr pomôžu.

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš
Nicholsonová cestuje párkrát za mesiac medzi Slovenskom a Bruselom.
K funkcii poslankyne Európskeho
parlamentu sa u nej pridala ďalšia predsedníčky výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL.

volebná kampaň, ako druhé meno
na kandidátke mám ďalšie „záväzky“. Chodím do diskusií, cestujem
po Slovensku. Samej sa mi niekedy
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len
24 hodín. Často už popoludní mám
pocit, že sa začal nový deň.

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťahovali do Bruselu najstarší syn študuje na vysokej škole v Česku. Mám
skvelého manžela, ktorý pomáha
so zázemím dvom mladším deťom.
Lily má dokonalú angličtinu, nemala problém zvyknúť si v novej škole,
kam chodia cudzinci. Kubko je zas
povaha, ktorá vždy vidí to dobré,
zvykol si veľmi rýchlo.
Možno najviac zmien vidím a cítim ja, ale musím povedať, že to nie
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi
bruselská tolerancia a bezprostrednosť. Jazdím dopravou a na bicykli,
chodím pešo. Slobodne, pokojne.
Keď som doma, snažím sa tam naozaj byť – teda nenosiť si domov pracovné povinnosti. Aby sme sa mohli
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť
a napiecť, pozrieť si dobrý film. V
tomto dám veľmi na odporúčanie
môjho najstaršieho Dominika, vyzná sa a zvykne nám dobre vybrať.
Na zmeny som zvyknutá a nikdy Hudbu, filmy, knihy.
som pracovne nemala šancu stať sa
človekom stereotypu. Práca novinárPrácu v europarlamente mnohí
ky, poslankyne, ani podpredsedníč- považujú za nudnú. Je taká? Rokoky Národnej rady mi to nedovolila, vania, papiere, paragrafy...
tam je naozaj každý deň iný.
Je náročná, ale nudná určite nie.
Teraz začínam o deviatej a často Je náročná na jednej strane na súkončím po dvanástich hodinách. stredenie sa – hodiny premýšľať
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu v angličtine o odborných témach
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. vie vyčerpať. A na druhej strane na
Riešim široký rozsah tém – od naprí- prepínanie pozornosti. V jeden deň
klad podmienok pre slovenské opat- riešim viacero tém, na všetky musím
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi byť pripravená a všetko by sa malo
s autizmom, dôchodky postihnu- končiť nejakým konkrétnym výtých ľudí žijúcich v starobe v zahra- sledkom. Všetky procesy v EP dlho
ničí, až po médiá a slobodu slova. K trvajú, lebo si vyžadujú množstvo
tomu denne komunikujem s ľuďmi súhlasov a procedúr. Ale inak sa to
na sociálnych sieťach. Riešim prob- nedá, zákony musia byť dobré. Tridlémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. sať až päťdesiat percent z toho, čo
Najnovšie k tomu pribudla aj pred- sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy.
Nechýba vám Slovensko?
S niektorými rozhodnutiami sa žije
Nechýba, lebo som často doma.
ľahšie, s niektorými menej, ale mu- Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím
sia byť pripravené zodpovedne.
presadiť, som tu narážala na limity.
Darmo som vyzývala ministra RichNa čo z toho, čo ste riešili a vyrie- tera, aby niečo urobil s deinštituciošili ste najviac pyšná?
nalizáciou sociálnych služieb. Je to
Na toto vám ťažko odpoviem. Na potrebné a týka sa to dnešných, ale
konci roka som si robila prehľad, najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v
čomu všetkému som sa v europarla- domovoch sociálnych služieb. Nikto
mente venovala. Len suchá štatisti- nechce žiť v starých zatuchnutých
ka vyšla na dve strany.
spustnutých zariadeniach. Na nové
Pripravujem a riadim každé roko- dostávame z EU peniaze, ale málo
vanie výboru, s tým súvisí aj množ- sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to
stvo neformálnych stretnutí. Roz- môžem tlačiť inak.
behla som kampaň o autistickom
spektre. Otvorila som tému diskriPrečo ste sa rozhodli kandidovať
minačného znižovania rodinných v nasledujúcich voľbách?
prídavkov v Rakúsku. Pripravila
Som členkou strany SaS a ona
som správu k rozpočtu 2020 pre za- ma posunula do europarlamentu.
mestnanecké a sociálne politiky v Vnímam svoju kandidatúru aj ako
EÚ, koordinujem systémy sociálne- poďakovanie. Chcem tak dať signál
ho zabezpečenia pre cudzincov v za- mojim voličom, že je to strana, ktohraničí. Vediem rokovania o revízii rú sa oplatí voliť. Je to strana odborvízového informačného systému na níkov s výbornými riešeniami. Má
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín program, ktorý dokáže Slovensko
v Schengenskom priestore. Vytvori- dostať z bahna, kam ho za posledla som s kolegami Európsky príkaz o ných 12 rokov vtlačili smerácke vláelektronických dôkazoch v trestných dy. Bez SaS jednoducho demokraveciach. Riešila som použitie umelej tická vláda nevznikne. Desí ma, ako
inteligencie v súdnictve a venovala s pomocou a podporou vlády narástsom sa aj príprave lepších pravidiel li extrémisti. Verím, že sa ich podarí
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov.
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si
Slovensko nezaslúži.
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Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou

tajnička

14

Najčítanejšie regionálne noviny

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
napalit,
Acheron,
abies

staršie
ženské
meno

3. as
tajni ky

orgán
zraku

skratka
juniora

hnedozelený
so žltým
odtie om

jed a
(bot.)

íslo 2

zoškriab

malátne

vzorec
oxidu berylnatého

zbaví
jasného
vedomia

2. as
tajni ky

oprskáme
(expr.)

ve mi silne hreje

žilnatá
hornina

japonský
odev
nie mlado
žiak
7. triedy
zámery,
ciele

skratka
registrovanej tony

slá iky
postupne
porozmazáva

stúpavý
tónový
prízvuk
(lingv.)

omotaj
nakoval

apovanie
rieka
v starogréckom
podsvetí
Pomôcky:
loran,
šap, isit,
akút

Rozprávajú sa dve susedy a jedna
hovorí:
- Predstav si, minule som niekde ítala,
že ženy, ktoré aktívne sexujú, žijú ove a
dlhšie!
- No vidíš, tak tá blondína z tretieho...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

vyhynutý
Indián
ponúkaš

okrútim

sústava
navigácie
4. as
tajni ky

citoslovce
zvuku
somára
za ínal
vykúpem
bilión,
po esky

opice
(zried.)

E V
Brezna

bzu í
udo,
zázrak

tla enie
obrazov
z medených platní
tuší
odpadové
hodvábne
vlákno

prejavili
známky
života

1. as
tajni ky
solmiza ná slabika

zízaš
(expr.)

citoslovce
obdivu

otrhali,
ošklbali
(expr.)

skratka
majstrovstiev
Európy

druh
nerastu

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR

Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka
né

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

46-0017

PRAVA hrade
UBYTOVANIE a DO

85_0105

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

