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Týždenne do 31 310 domácností

  


RÍM 19.4. - 23.4. 2020
HOTEL***, POLPENZIA, SPRIEVODCA,
AUDIENCIA U PÁPEŽA, POSLEDNÉ 3 MIESTA

 

Majte pod kontrolou Váš domov aj keď nie ste
doma, môžete takto kontrolovať na diaľku Vaše deti.
Všetko, čo sa u Vás doma deje, môžete vidieť aj
počuť na Vašom mobilnom telefóne.

FLÓRA OLOMOUC

v predaji, super ceny, neváhajte (aj vlastným autom)

PRAHA

DEBRECÍN - KARNEVAL KVETOV

Nie je to drahé, je to investícia, ktorá sa Vám určite vyplatí.

20.8. 2020

NOVINKA - MEDJUGORJE

59-0078

26.8 - 1.9. 2020, PENZIÓN***, KLÍMA, POLPENZIA
KÚPANIE V MORI, AJ DUCHOVNÝ PROGRAM
PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU.

KONTAKT: 0903 765 967

OSB9,73 €/ks

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

10 mm

+ všetky rozmery

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

AUTOELEKTRIKÁR

59-0008

950€ mesačne / brutto

OBKLADY - DLAŽBY

STIERKY
SADROKARTÓNY

0919 374 944

od 2.3. 2020

Viac informácií
NA STRANE č.

7

Výpredaj skladu DUB - BUK
STAVEBNINY Švirik
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

IZOLÁCIE

PRIJÍMA OBJEDNÁVKY
NA MLADÚ HYDINU PRE ROK 2020:

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

4,60 €/ks
4,50 €/ks
0,90 €/ks
2,00 €/ks
2,70 €/ks
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0911 28 88 68

76-0025

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
59-0059

mail: ovszch.levice@mail.t-com.sk • mobil: 0903 468 549

PREDAJ
MLÁDOK

OCNQQDEJQFÀXGôMQQDEJQF

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV - OBLASTNÝ VÝBOR LEVICE

U húsat, káčat, brojlerových kurčiat, mulardov
na každých objednaných 10 kusov jedno naviac zdarma

a PREDAJ KRMÍV

RUF cena 159 EUR/960kg

ELEKTRIKÁR, MECHANIK

na montáž zabezpeč. systému.
Miesto výkonu práce Žilina
alebo Kalná nad Hronom.
Bližšie info: 0917 422 831

MURÁRSKA
ČINNOSŤ

BRIKETY

Prijmeme pracovníkov na pozície

-65 %

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

cena s DPH

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

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

telefón: 0904 046 416

59-0049

+421 0910 425 061

59-0035

59-0088

Sokolovská 2, (budova IDEAL HOUSE, 1. poschodie)

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

59-0029

ODKÚPIM STARÉ

ZALOŽENIE s.r.o.

59-0063
59-0063

Každá žena si zaslúži chvíľku len pre seba.
Príďte si k nám odpočinúť a pri tom
spraviť niečo prospešné aj pre svoju pleť.

1. 10-týždňové kuričky
2. húsatá
3. brojlerové kurčatá
4. káčatá
5. mulardy (husokačky)

59-0053

UBYTOVANIE pre živnostníkov
a firmy blízko Mochoviec.

• hĺbkové čistenie pleti • omladzujúce ošetrenia a i.
• úprava obočia • lash lift • 1D mihalnice
• depilácia celého tela

46-0003

...malá oáza pokoja...

KOZMETICKÉ PROCEDÚRY:

ZĽAVY AŽ
DO 50%

59-0017

ROBÍME AJ STIERKY,
MAĽOVANIE, MONTÁŽ
SADROKARTÓNU.

59-0015

NOVÉ KOZMETICKÉ
ŠTÚDIO V LEVICIACH
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14.8. - 16.8. 2020

HOTEL***, POLPENZIA, SPRIEVODCA

NEDAJTE ZLODEJOM ŠANCU

Viac info na tel: 0948 074 450

25.4. 2020 (sobota)

LIGNANO SABBIADORO

59-0016



59-0005

0903 261 423


 

45-0002
80-0002-2

ÚČTOVNÍCTVO

59-0085

MZDY

59-0082

DAŇOVÉ
PRIZNANIA

redakčné slovo / služby

2

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
párny týždeň: Levice, Demandice, Dolná Seč, Horné Semerovce,
Horné Turovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, Jur nad Hronom,
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok,
Plášťovce, Pohronský Ruskov,
Malinovec, Santovka, Šahy, Šarovce, Tekovské Lužany, Lipník,
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur
nepárny týždeň: Levice, Bátovce,
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Malé Kozmálovce,
Nová Dedina, Tekovská Nová
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník,
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače,
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince,
Želiezovce, Žemberovce

CHLADIACE

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

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

AKCIA NA

OSB DOSKY

veľkosť 10, 12, 15, 18, 22mm
STAVEBNINY Švirik
Veľké Kozmálovce

0948 106 100
0905 211 914

INZERCIA

0905 422 015

ZÁMKOVÁ

PRÍVESY

DLAŽBA

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia
priamo do pokožky prístrojom
Vital Injector 2
• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov
• zhrubnutie vlasového vlákna
59-0013

INZERCIA

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

STOP VYPADÁVANIU VLASOV!

59-0017

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

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

cena s DPH

6,49 €/m

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

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

59-0047
59

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

59-0048

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0049

Redakcia:

Plavba za horizont

59-0024

LEVICKO
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Vybrať si TUCSON je teraz Smart.

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

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ReFresh paušál už od

217€/mesiac

Cesta do práce, nákupy, príchod na večeru včas. My vieme, že za šťastím je kus tvrdej práce. Preto vám prinášame obľúbený Tucson vo výhodnej edícii Smart s bezkľúčovým vstupom a štartovaním, 7-palcovým
multimediálnym displejom, bezdrôtovým nabíjaním smartfónu aj zadnou parkovacou kamerou. To všetko už od 20 390 € alebo s kompletným poistením od 217 € mesačne pri novom financovaní cez ReFresh paušál.
Ak hľadáte viac emócií, Tucson v športovej výbave N Line môže byť váš od 26 740 € alebo s ReFresh paušálom už od 281 € mesačne. A nechýbajú ani 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
a zimné pneumatiky za výhodnú cenu.
Viac o ponuke Hyundai Tucson a o ReFresh paušále na www.hyundai.sk.

www.hyundai.sk

HyundaiSlovensko

TGA, s. r. o., Jurská cesta 6, 934 01 Levice, tga@tga.sk, 0902 919 984
Kombinovaná spotreba: 5,5 – 9,0 l/100 km, emisie CO 2 : 145 – 204 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

59-0028
59-0028

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

levicko

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

3

PRASIATKO PEČENÉ v peci
na agátovom dreve

používame
kovania AUBI

ZIMNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0067

59-0037

0948 183 305

59-0037

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

STAVEBNÉ PRÁCE

STIERKY

59-0019

59-0026
59-0026

0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0910 680 183

59-0004
59-0089

SADROKARTÓN

59-0073

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

59-0031

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

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

INZERCIA

0905 422 015

SADROKARTÓN
cena s DPH

3,29 €/tbl

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

59-0049

OBKLADY

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

Bernolákova 3, LEVICE

Michal Macho
Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia. BEZ OBÁV.

Kúpte si sušičku alebo zostavu
práčky a sušičky AEG a získajte
59-0027

12 - ročná prax

PENIAZE SPÄŤ

23
rokov na trhu
1997-2020

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

40 AŽ 160 EUR SPÄŤ

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

www.izomer.sk

59-0010

Levice, preto volajte 0903 727 829

LV20-09 strana-
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59-0089

Akcia platí od 17.2. do 13.4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

zdravie / služby

4

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD v kat.uzemí Veselá (Šarovce) 0918703333

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám manž. postel
180x200 + rošty + matrace,
0908704697

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»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

67-0012

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.
Uistite sa však na obale alebo príbalovom letáku, že neobsahujú veľké
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni.
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru.
Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užívajú niektoré tablety na liečbu cukrovky.
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto
každú zmenu terapie a úpravu liečby
je vhodné konzultovať s diabetológom.
Ak užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Metformin, Stadamet, Metformin) na liečbu
cukrovky , počas infekčného ochorenia
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.
Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčkou, pi ktorej sa človek potí, stráca tekutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné dopĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najlepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vypite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na
porovnanie cukor má glykemický index
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
liečbu.
Dôležité je chrípku „neprechádzať“. Umožnite si
oddych v posteli minimálne 24-48 hodín, najlepšie
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
príznakov.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

STAVEBNÉ
PRÁCE:

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

dom na kľúč
hrubé stavby
zámkové dlažby
murované ploty
obklad / dlažba
zateplovanie
ZABEZPEČENIE
MATERIÁLU

všetky ceny sú s DPH!

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622

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

0910 908 246

59-0086

»Kúpim vaše staré auto aj
bez STK tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

Nové Zámky

Firma poskytuje jarné zľavy 20%
Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0034

02 AUTO-MOTO / iné

0905 422 015

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

ezpečíme

ROZVOZ Zab

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

36-0007

01 AUTO-MOTO / predaj

INZERCIA

59-0049

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

0950 266 604

14 RôZNE / iné
47-020

»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
»Staršia dôchodkyňa hľadá
zručného dôchodcu kutila
na práce okolo rod. domu
v záhradke stromky menšie opravy 0940936640 za
odmenu dohodou. Môže
byť aj bezdomovec nealko
mám ubytovanie aj.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.
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NÁBYTOK LEVICE

www.nabytok-levice.sk

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

Stolárska dielňa:

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

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

0918 848 645, 0908 791 413

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

STRECHY

59-0052
59-0045

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

781200046-2

Materiál - prvotriedna kvalita

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏƑØăǉƉ7wĵƗ ÆåǄ%{B UFƉěƑǉŢ
8ųŅŸƋƗxŏǉÒĝų±ě îØƗƆƉ7wĵƗ ÆåǄ%{B UFƉěƗǉŢ

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

eshop.zenitsk.sk

DOPRAVA CELÁ SR
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agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
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právnik radí / služby

Občianska
riadková
inzercia

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka

»Hľadám prácu. Hľadám
si brigádu záhr. práce.
0902271798

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

»55r hľadá priateľku
0917049831
»Vzdelaný a seriózny muž
hľadá priateľku vo veku
okolo 62 r. SMS 0919186276

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.

Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

1
4 5

S

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Keď folklór pomáha

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK

Folklór (alebo tradičná a ľudová
kultúra) je súhrnom výtvorov založených na tradíciách daného
kultúrneho spoločenstva, ktoré sa
prejavujú prostredníctvom skupín
alebo jednotlivcov a ktoré vyjadrujú očakávania kolektívu – pretože
odzrkadľujú jeho kultúrnu a spoločenskú identitu.

Slovenská obchodná inšpekcia často
varuje občanov pred nekalými obchodnými praktikami, nekvalitou či
závažným ohrozením zdravia tovarmi, ktoré sú u nás k dispozícii.

teľské subjekty so sídlom na území SR.
V prípade spotrebiteľského problému
s podnikateľským subjektom z iného
členského štátu EÚ majú spotrebitelia
možnosť obrátiť sa na:

Slovenská obchodná inšpekcia
zaznamenala koncom roka 2019 a
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast
podaní proti internetovému obchodu
www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z
priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise
House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.

Európske spotrebiteľské centrum
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava,
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie
akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a
realizácii platby, s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú.

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov
spotrebiteľov s poukazom na to, že
Slovenská obchodná inšpekcia nie je
oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia
produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci
jej kompetencií zameraná na podnika-

Foto: Folklór v Piešťanoch pomohol chorým deťom

Foto zdroj: MK SR

NAJPESTREJŠIE
NOVINY V REGIÓNE
GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

Levice

'LVSHĀLQJ6.

94-0028

0903 405 588
0905 983 602

47-012

» red

» Zdroj: SOI

781200009

Medzi formy folklóru patrí medziiným jazyk, literatúra, hudba, tanec,
hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá,
staviteľstvo a iné druhy umenia. Folklór jednotlivých národov je pod
ochranou OSN. Na druhej strane – v
mnohých štátoch hlupáci folklór zideologizovali a vyhlásili ho za modlu, čím
mu neskutočne ublížili a ubližujú, vyvolávajú tak proti nemu nenávisť, ktorá je však smerovaná cez folklór práve
proti nim.
Folklór v Piešťanoch pomohol
chorým deťom tak, ako mnohým potrebným často pomáhajú folkloristi
na celom Slovensku. Úspešný projekt
Folklór – duša Slovenska pomohol v
Piešťanoch súrodencom a deťom z Ligy
proti reumatizmu na Slovensku. Fol-

klórne súbory v Dome umenia Piešťany
rozveselili obecenstvo ľudovým tancom a spevom.
Aby sa šírila radosť z folklóru medzi ľuďmi, pripravilo Národné osvetové
centrum, organizácia v gescii ministerstva kultúry, sériu benefičných koncertov. Projekt spája kultúrny zážitok z
folklóru s pomocou tým, ktorých osud
ťažko postihol chorobou.
Národné osvetové centrum pripravilo sériu viacerých benefičných
koncertov, ktoré sa už uskutočnili v
Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystrici, v Púchove a najnovšie v Piešťanoch.
Spojil sa tak kultúrny zážitok z folklóru s pomocou deťom, ktorých choroba ukrátila o bezstarostné detstvo. V
Dome umenia Piešťany predviedli svoj
talent členovia FS Slnečnica, FS Žito,
FS Zobor, FS Šumiačan, Trombitáši
Štefánikovci, Ľudová hudba Pokošovci
a Vysokoškolský umelecký súbor Technik.
Takto vnímanú činnosť našich folkloristov treba mimoriadne oceniť a vyjadriť nádej, že práve ona zmení zideologizované pohľady na súčasť našich
národných tradícií.
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REGIONPRESS ďakuje
Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.
Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“
Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

» Ivan Brožík

Pŕhľava dvojdomá
Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.
Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

» red

•
•
•
•
•
•
•

Dioptrické okuliare aj bez lekárskeho predpisu
Detské okuliare
Slnečné dioptrické okuliare
Základné sklá 13 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár
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ZARIADENIE
PRE SENIOROV
V PODLUŽANOCH
 

»„Bláznovstvá múdrych sú
vždy cennejšie ako múdrosti bláznov.“
Voltaire, francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694
– 1778.

OPATROVATEĽKU
alebo

ZDRAVOTNÉHO ASISTENTA

Info: 0905 811 685

na 2 zmeny TPP v NR.

»„Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho,
s kým si rozumieš lepšie
než sám so sebou.“ Henri
Fréderic Amiel, švajčiarsky
filozof 1821 – 1881.

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

75-11

Ponuka práce

0905 422 015

Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí
alebo mailom Monika.Kondacova@rudolph-log.com
.
alebo telefonicky 0908 991 121

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

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

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

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

781200048

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

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

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

76-0011

»„Chcem mať odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť
môžem. Chcem mať silu
- uniesť veci ktoré sa zmeniť nedajú. Chcem mať
múdrosť, vedieť jedno od
druhého odlíšiť.“
Neznámy autor

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
781200008-8

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa
ZP, bonusy do výšky
15%, SL 3,83€/deň alebo
strava.

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

Ponuka
práce
Prijmeme
operátorov/ky skladu

»„Vedomosť môžme odovzdať, múdrosť nie …“
Hermann Hesse, románopisec a nositeľ Nobelovej ceny
za literatúru 1877 – 1962.

»„Snaž sa preniknúť do ľudskej duše a pozoruj, čomu
sa rozumní ľudia vyhýbajú
a o čo sa usilujú.“ Marcus
Aurelius, vládca starovekého Ríma 121 – 180.

POMOCNÉ SKLADNÍČKY
59-0043
59-0043

NÁSTUP IHNEĎ

»„Radšej by som chcel nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik -106 -43 pred n. l..

»„Opakovanie chýb nie je
matkou múdrosti.“
Buddha, duchovný učiteľ,
na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 -483 pred n. l..

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

      

»„Múdrosť nepriateľov ti
nikdy tak neuškodí, ako
hlúposť priateľov.“
Sókratés, klasický grécky
filozof z Atén - 470 - -399
pred n. l..
»„Múdrosť je vedieť posúdiť
rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie.“
Niccolo Machiavelli, taliansky politik a spisovateľ
1469 – 1527.
»„Ak chceš byť múdrym,
nauč sa rozumne spytovať,
pozorne počúvať, pokojne
odpovedať, a keď nemáš čo
povedať, prestaň hovoriť.“
Johann Kaspar Lavater, švajčiarsky básnik 1741 – 1801.

» redakcia
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Krížovky pre fajnšmekrov
citoslovce
odporovania

1. as
tajni ky

malá
obluda

zbavujú
sa kože

zohol

vyhlbuje

Vedeli ste, že rekordérom v h bkovom potápaní s dýchacím
prístrojom je Egyp an Ahmed Gabr? Rekordný ponor
do... (tajni ka) uskuto nil v ervenom mori, v roku 2014.
Približne 15 minút potreboval na dosiahnutie rekordnej
h bky, no aby sa vyhol problémom spojeným s návratom
z takej h bky, výstup musel by ove a pomalší a trval skoro
14 hodín.
všelijaká

Pomôcky:
plov, álen,
rips, vaterit, otona

zna ka
mililambertu

hoci,
po esky

3. as
tajni ky

týkajúca
sa iktu,
iktická

opä ,
znova

lekár,
ktorý lie i
alopaticky

oslovenie
matky
kypria
pluhom

šaty

kúdol ek
vmontoval
E V
Trnavy
slonia

vymáha
pod hrozbou
oxid
strontnatý
zbožná
úcta

tkaním
urobia
ázijské
jedlo
colný
poplatok

vytý ený
smer
súvisiaca
s akciou
vzácny
nerast

skratka
pre a iné
skratka
východoseverovýchodu

stupe
jury
bielizník
druh
trvalky
hustá
tkanina

útok

avalista
(fin.)
nalieval

gauner

skratka
strany

mužské
meno
citoslovce
krákania

súhlas
Anastázia
(dom.)
primát
zna ka
decilitra

kropením
navlh ia

2. as
tajni ky

po íta

www.scalpermedia.sk

lalotanie
(expr.)

www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
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OPERÁTOR STROJOV
A ZARIADENÍ
CNC OPERÁTOR
SKLADNÍK/LOGISTA
NÁSTROJÁR
RUČNÝ/STROJNÝ

HĽADÁTE DOBRÚ A STABILNÚ PRÁCU VO VRÁBĽOCH?

ZARÁBAJTE 700 - 1200€ + BONUSY A PRÍPLATKY
PRÍDITE SA K NÁM POZRIEŤ, DOHODNITE SI
STRETNUTIE NA
miroslava.povazanova@miba.com

037 / 2301 659

Miba Steeltec s.r.o, Hlavná 48, 952 01 Vráble, +421/372301 659, www.miba.com
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trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

85_0117

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
���

85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

LV20-09 strana-

12

