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Týždenne do 31 310 domácností

EXEKÚCIE

STOP

VÉGREHAJTÁS
59-0005

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

telefón: 0904 046 416

ZALOŽENIE s.r.o.
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59-0017

ÚČTOVNÍCTVO

0903 261 423

405 m²
Informácie na telefónnych číslach 0903 724 142 a 0903 724 141

59-0085

MZDY

veľkosť 10,12,15, 18, 22mm

7
3
4

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



46-0003

6

DAŇOVÉ
PRIZNANIA

OSB DOSKY

0948 106 100
0905 211 914

 

od 2.3. 2020

AKCIA NA

STAVEBNINY Švirik
Veľké Kozmálovce



PREDAJ
MLÁDOK
Viac informácií
NA STRANE č.

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.

  

a PREDAJ KRMÍV

59-0013

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

0910 680 183

Viac info na tel: 0948 074 450
AUTODIELY TUNING DIELY
AUTO DOPLNKY OLEJE

PREZÚVAJ
NOVINKA
vyrovnávanie diskov
od

S NAMI

9€ (4ks)

35€/ks

8
9
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40€ (pár)

od

74€/ks
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WWW.GARAGETUNINGSHOP.SK Po -Pia: 8:00 - 17:30, So: 9:00 - 12:00
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59-0078

Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU
ZÁRUKA NA PRÁCU

59-0090

59-0067

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

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

45-0002
80-0002-2

ZIMNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

59-0098

používame
kovania AUBI

59-0094

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

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

59-0035

59-0011

Kancelárie / Irodák
Komárno
0915 896 536
Dunajská Streda 0907 167 463
Banská Bystrica 0908 679 612
Želiezovce
0915 896 536
Štúrovo
0915 896 536
Infolinka:
0907 167 538

59-0029

ODKÚPIM STARÉ

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

redakčné slovo / služby

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

INZERCIA

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

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

Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.
To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5
59-145-7
59-0099

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

STIERKY

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

0907 369 497 - CENY DOHODOU

BRIKETY

S pozdravom

0905 422 015

REKONŠTRUKCIE BYTOV

SADROKARTÓN

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

RUF cena 159 EUR/960kg

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inzerát, ktorý predáva

ZATEPLENIE BUDOV

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

59-0031

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

OCNQQDEJQFÀXGôMQQDEJQF

SADROKARTÓN
3,29 €/tbl

cena s DPH

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

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

59-0017

Redakcia:

Ak jej dáš dom ...

59-0026
59-0026

LEVICKO
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LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

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

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

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

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

Východné Slovensko

76-0007

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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služby, bývanie

+ všetky rozmery

cena s DPH

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

59-0049

10 mm

MURÁRSKA
ČINNOSŤ

OBKLADY - DLAŽBY

STIERKY
SADROKARTÓNY

Plastové a
plast-hliníkové okno

0919 374 944

Slovaktual OPTIM

59-0004
59-0089

OSB9,73 €/ks

WWW.REGIONPRESS.SK

3

59-0082

levicko

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

59-0038

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

4

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

59-0008

-65 %

www.slovaktual.cz/optim
036/741 0319

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

Michal Macho

59-0027

12 - ročná prax

23
rokov na trhu
1997-2020

59-0100

22 ročná tradícia

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

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

www.izomer.sk

LV20-10 strana-
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59-0010

Levice, preto volajte 0903 727 829

charita / služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

67-0012

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Prenajmem 5 izbový rodinný dom v Šali vhodný aj
na podnikanie. 0903731710
»Kúpim vinicu, sad v LV a
okolí. Tel: 0915833511
»Kúpim pozemok, ornú
pôdu.
Platba
ihneď.
0944469960

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim
HD
0948799362

kože

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 akordeón, heligónku, husle. 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

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/
IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622

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

INZERCIA

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

» red

»Vojny a voľby sú priveľké a
zároveň primalé na to, aby
na nich z dlhodobého hľadiska záležalo. Každodenná práca – na tom záleží a
to sa sčítava.
Barbara Kingsolver
»Voľby by sa mali konať
deň po tom, ako platíme
dane z príjmu. To je jedna
z mála vecí, ktoré by mohli
odradiť politikov od veľkého míňania.
Thomas Sowell

všetky ceny sú s DPH!

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook

0905 422 015

»Politici a plienky by mali
byť vymieňané často a z
rovnakého dôvodu.
José Maria de Eça de Queiroz
»Voľby sú namiesto toho,
aby merali kompetenciu
a efektivitu kandidátov,
typickými súťažami popularity. Predstavte si, že by
vedecká pravda bola určovaná podľa toho, ktorý vedec je najpopulárnejší. Aby
vedci uspeli, museli by byť
charizmatickí a atraktívni –
a ľudské poznanie by strašne trpelo.
Nathan Myhrvold
»Účasť na voľbách nikdy
nebola veľmi vzrušujúca.
Ľudia sa veľmi zaujímajú
o spoločenské otázky, no
nevidia človeka, ktorý by
reprezentoval spoločnosť.
Joschka Fischer
»Nemôžete hovoriť príliš
veľkú pravdu príliš skoro a
vyhrať voľby.
George W. Romney

CHLADIACE

PRÍVESY

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

59-0086

0910 908 246

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

NAJPESTREJŠIE

»Diktátori nepovoľujú voľby, ktoré by ich mohli zhodiť
z trónov.
Gene Sharp

NOVINY

»Jediní ľudia, ktorí sú viazaní volebnými sľubmi, sú
voliči, ktorí im veria.
Christopher Hitchens

V REGIÓNE

801200035

Návod nájdete na strane 4.

ZABEZPEČENIE
MATERIÁLU

NAJLACNEJŠIE
STAVEBNINY

»Predám staršie funkčné
bicykle, pánsky a dámsky. Jeden za 90 eur.
0944003282
»Predám
malotraktor
0918344798
»Predám obývaciu zostavu
a iné veci do domácnosti v
obci H. Turovce. Cena dohodou č. t. 0918300806

Chcete si podať inzerát?

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

59-0047
59

04 BYTY / prenájom

Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

»Je ťažké pochopiť ľudí,
ktorí sa demokraticky zúčastnia volieb a referenda
a potom nie sú schopní
demokraticky prijať vôľu
ľudu.
Jose Saramago

STAVEBNÉ
PRÁCE:

59-0049

03 BYTY / predaj

A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

59-0024

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim vaše staré auto aj
bez STK tel: 0919420515
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

Potrebuje nás Alex

59-0048

01 AUTO-MOTO / predaj

Citáty

LV20-10 strana-

»Problémom bolo vždy to,
že dobrí ľudia nevedia, ako
vyhrať voľby.
Fela Durotoye
»Ľudia nikdy neklamú tak,
ako po poľovačke, počas
vojny alebo pred voľbami.
Otto von Bismarck

» redakcia

4

služby, bývanie

levicko
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NOVÉ KOZMETICKÉ
ŠTÚDIO V LEVICIACH

SADBOVÉ ZEMIAKY

...malá oáza pokoja...

KOZMETICKÉ PROCEDÚRY:

59-0037

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

59-0003

cena s DPH

6,49 €/m

Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894
59-0049

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

59-0019

0905 422 015

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

59-0017

stavebniny svirik, Veľké Kozmálovce 299, 935 21

Nehnuteľnosti Levice

INZERCIA

DLAŽBA

AGRIA, MARABEL,
JELLY, ELFE,
COLETTE, LAURA,
RED SONIA
Tel.: 0948 106 100
0905 211 914

0948 183 305

ZÁMKOVÁ

odrody:

www.nehnutelnostilevice.sk
SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI

Slavomír Forgáč

0903 773 827

59-0021

+421 0910 425 061

a

marc
od 11.

PRASIATKO PEČENÉ v peci
na agátovom dreve
59-0037

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

59-0088

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

aji
v pred 2020

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
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59-0052
59-0045

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

zdravie / služby

6
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Význam športovania pre diabetikov I

Občianska
riadková
inzercia

Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

14 RôZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
»Kúpim
zváračku
ks
-200,250 aj nefunkčnú.
0944634153

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»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.

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

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.

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.apríla 2020 o 10.30. hod.
Predmet dražby: 3 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 30
na 7. poschodí, ul. Lipová 69/11, 935 21 Tlmače

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.

0905 422 015

Najnižšie podanie: 38.500€ Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€

Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

781200011

87-0032

7. marca 1912

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

94-0044

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

0907 755 387

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

´
KAMENARSTVO
PIETA

LV20-10 strana-

6

76-0034

JOXNµ]\
ɧ]OHSģXMHVDW]YLQ]XO¯QRY£UH]LVWHQFLD
ɧ]QLŀXM¼VDWULJO\FHULG\
ɧ]Y\ģXMHVD+'/FKROHVWHUROW]YɤGRErý“ cholesterol,
ɧ]QLŀXMHVD/'/FKROHVWHUROɜW]Yɤ]O¿ɢ
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
3UDYLGHOQHNDŀG«GYDDŀWULGQL'¶YRG
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- ]Y¿ģHQ£ DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY JOXNµ]\
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích YUDFLDNS¶YRGQ«PXVWDYX2SDNRYDQ¯P
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- G]D N WUYDO«PX ]OHSģHQLX 2GSRU¼ÏDQ£
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. SRFLWRY'REU¿PLQGLN£WRURPMH]U¿FKOHtypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- Q¿SXO]D]DG¿FKDQLH'Rtou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
ɧ ]QLŀXMH VD KODGLQX FXNUX JO\N«PLD  cvičení pre diabetikov
JOXNµ]D VD Y\Xŀ¯YD DNR U¿FKO\ ]GURM napíšeme nabudúce.
HQHUJLH
ɧ]Y\ģXMHVD¼ÏLQQRVħYODVWQ«KRLQ]XO¯QX » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
DW¿PVD]OHSģXMHY\XŀLWLHJOXNµ]\
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ɧ ]Y\ģXMH VD DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY
metabolizmu a výživy

zdravie, služby

75-34

47-020

Levice

'LVSHĀLQJ6.

7

781200009

levicko

18 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

LV20-10 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0037-1

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

právnik radí / služby

Predžalobná výzva

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

V prípade, ak vám niekto dlží peniaze,
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, môžete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh
skôr, ako sa budete domáhať svojho
nároku prostredníctvom súdnej cesty.

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak
má veriteľ právo aj na zákonné úroky
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlžníkom dojednané zmluvné úroky, tak
Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Ve- si môže uplatňovať úroky dojednané
riteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalobuž po lehote splatnosti, alebo bola uve- nej výzve nárokovať paušálnu náhradu
dený vo vystavenej faktúre a aj napriek nákladov spojenú s uplatnením pohľaveriteľovej výzve sa dlžník zdráha za- dávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo
platiť vzniknutú pohľadávku. Každému upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať sporu si bude voči nemu uplatňovať aj
dlžníka prostredníctvom písomnej vý- náhradu trov konania, a to vrátane trov
zvy a nie telefonicky, nakoľko telefo- právneho zastúpenia. Predžalobnú výnickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže zvu je najvhodnejšie zaslať doporučene
zákon neustanovuje povinnosť takúto spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ
výzvu zasielať, je na uvážení každého preukázateľný dôkaz doručenia, v príveriteľa individuálne, nie je stanovený pade súdneho sporu, nakoľko samotná
ani jej obsah, resp. povinné obsahové doručenka je verejnou listinou, ktorá
náležitosti. Z obsahu predžalobnej vý- sa považuje za pravdivú, až do momenzvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, tu preukázania opaku. V prípade, ak
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo predžalobná výzva nebola dlžníkovi dozáväzok ide, na základe akého právneho ručená, tak sa vrátená zásielka neotvátitulu vznikla, a taktiež upozornenie ra, a v súdnom konaní ju otvorí až súd.
danej osobe, že v prípade dobrovoľného Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil
a riadneho plnenia si bude osoba náro- nepriaznivé dôsledky prípadného omeškovať splnenie prostredníctvom súdnej kania so zaplatením dlžnej čiastky aj po
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve doručení predžalobnej výzvy.
dostatočne špecifikovať dlžníka, a taktiež právny dôvod, na základe ktorého
sa domáha splnenia záväzku od dlžníka. V predžalobnej výzve môže byť dlžníkovi poskytnutá dodatočná lehota na
» Tím advokátskej kancelárie
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie
V4 Legal, s.r.o.
je zákonom stanovená, a preto je ponee-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

8. marca 1348

36-0007

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

8

Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

75-11

10. marca 1876

INZERCIA

11. marca 1994

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

0905 422 015

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LV20-10 strana-
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63-0045

balkóny

služby

9
pracovníkov
s nemčinou

0905 422 015

do panelárne
v Nemecku.

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

1850€ v čistom. TPP.
59-0069

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

PRACOVNÁ PONUKA:

na 2 zmeny TPP v NR.

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

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0910 970 890

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

76-0011

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

Ponuka
práce
Prijmeme
operátorov/ky skladu

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

  


781200008-9

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

0948 496 543
0903 795 262

INZERCIA

Firma prijme

ÚVERY

781200061-1

levicko

  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

•
•
•
•
•
•
•

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

LV20-10 strana-
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ktorým
smerom?

citoslovce
radosti

www.scalpermedia.sk

maternica
(anat.)

citoslovce
volania
na ka ice

priví am
sa

Norton
Utility
solmiza ná slabika

?

Pomôcky:
maces,
Pún, kalk,
kantus

www.facebook.com/krizovkysusmevom

kaukazská
osada
programovací jazyk

starorímska
bohy a
zdravia

sporná
(kniž.)

33-0029

služby

staršie
mužské
meno

hašterivá
žena
prudko
udierajú

o ný kútik
(anat.)
rímske
íslo 12

doslovný
preklad
bavlnená
tkanina

3. as
tajni ky

6 4
6 4
1
5
4
5
6
U1 9
2
5 1
9
4 9
3 6
D
D
1
4 2
6
6
5
O
O
3
4
2
1
2
3
4
3
2
4
9 K
K
6
3
8
9
8
6
7 2 4
U
U
8
5
8
3
8

dvojhláska

skratka
eského
rozhlasu

zaoblená

nástroj
na kosenie
kartová
hra

Kartáginec
hrana
(hovor.)

E V Nov.
Zámkov
rozdvojujú

lyže
(zried.)

S 3
U2

rypáky
zvierat

pich avý
ker
2. as
tajni ky

krá ala

8
7
1
7 2 4 8
6
D3
1 6
8
4
O
1
3
9
3
K
8
U
9
3 4 6 7

U

malá svi a

sprvu

nákazlivá
choroba
vydáva
štrngot

dolná
e us

Príde hos do reštaurácie a hovorí ašníkovi:
- Chcel by som pekný kus mäska, biftek, taký
mierne prepe ený, ale aby nebol ve mi krvavý,
ale ani tvrdý, musí by š avnatý z mladého bý ka
a z domáceho chovu...
ašník ho preruší a sucho sa ho pýta:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

9 7

Pomôcky:
salus,
Eol, ail,
kalmuk

ve ký les
odtla ilo,
odsunulo

skratka
staroobyvate ky
cestovnej
grécky
Sliezska
kancelárie boh vetrov

1

nedbajská

mužské
meno

ukazovacie zámeno

1. as
tajni ky

S

tajne
ušiel

druh
pe iva

mutón,
po esky

Krížovky s úsmevom

10
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levicko

11

Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP
Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.
■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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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!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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-OȚ@>àMOBàSLAFȵLSà373

85_0117

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
>E>DLJB<DͱFÁNEƞƴBDMÁ H>G=ͱEƠGͱ ÁJ>LJ:DMÁ
:ÁKQKLcFͱNƥFÁR:DE:=:ƴͱF

àMI>QKȢàMOBRH>WàK>à373
àMO>UàK>à373àGBàSȢELA>
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Á>KL:ÁR:;>RH>ƴ>GƞÁ˓JFͱM
- Dochádzkový BONUS
Á)JƠHE:LDQÁR:ÁGͱƴGc ÁHͱͱ;>=Gc
ÁÁÁRF>GQ ÁKNB:LDQ ÁNƠD>G=Q
Á&ͱƉGͱKǽÁHJ:<ͱN:ǽÁG:=ƴ:KQ

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

3ș%,"+^à-)1,3^à
-,"*&ß+(6
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

