
LV20-12 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 310 domácností 

LEVICKO
č. 12 / 20. marec 2020 / 24. rOčNÍK

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0903 519 876

PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks
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Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

VCHODOVÉ DVERE od 400 €
NAJLEPŠIA CENA
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,00 €
3,00 €
7,50 €
2,00 €
5,30 €

ZAČÍNAME 1.4. 2020
0905 745 006 0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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ZALOŽENIE s.r.o.
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si môžte znovu zakúpiť ČERSTVÉ SUROVÉ KRAVSKÉ 
MLIEKO vo výdajnom automate umiestnenom na 

ulici M. R. Štefánika (pri OD Pokrok) v Leviciach 
v nepretržitej prevádzke. 

Veríme, že s chuťou a kvalitatívnymi ukazovateľ-
mi nášho mlieka budete spokojní.

OZNAMUJEME, 
že od 1.4.2020
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 €  do 10.000 €

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 
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PRASIATKO PEČENÉ v peci na agátovom dreve 

0948 183 305

KOVACS AGRO, s.r.o.
Družstevná 12, Hronovce
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Miesto odberu: Hronovce, objednávky:  0905 464 751 
Veľkoobchodné ceny na vyžiadanie

SADBOVÉ
KONZUMNÉ
DROBNÉ 

cena 0,90 €/kg (s DPH)

MALOODBER, VEĽKOODBER, VLASTNÁ PRODUKCIA 
Prijímame objednávky na zemiaky

Vhodné aj na sadenie, kaliber 35-50
Balenie: 10kg, 15kg, 25kg

cena 0,30 €/kg (s DPH)

cena 0,40 €/kg (s DPH)

V ponuke  kŕmne zemiaky, jačmeň, pšenica, 
kukurica, šošovica, balíkované seno a lucerka. 
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VOĽNÉ TERMÍNY NA APRÍL
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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DAŇOVÉ 
PRIZNANIA

MZDY
ÚČTOVNÍCTVO         
0903 261 423
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0903 376 067
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE ?

www.konstrukter.sk

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
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2Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29

robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový pro�l SALAMANDER 
5-komorový pro�l ALUPLAST
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INZERCIA

 

LEVICKO

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

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

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

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
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Vybrať si TUCSON je teraz Smart.

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.

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

OSB 
cena s DPH

9,73 €/ks
+ všetky rozmery

10 mm
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0910 908 246

STAVEBNÉ 
PRÁCE:

ZABEZPEČENIE 
MATERIÁLU

 dom na kľúč
hrubé stavby
zámkové dlažby
murované ploty
obklad / dlažba
zateplovanie
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 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

ROZVOZ

Zabezpečíme
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...malá oáza pokoja...

NOVÉ KOZMETICKÉ 
ŠTÚDIO V LEVICIACH

KOZMETICKÉ PROCEDÚRY: 
• hĺbkové čistenie pleti • omladzujúce ošetrenia a i. 

 • úprava obočia • lash lift • 1D mihalnice  
• depilácia celého tela

Každá žena si zaslúži chvíľku len pre seba. 
Príďte si k nám odpočinúť a pri tom 

spraviť niečo prospešné aj pre svoju pleť.
Sokolovská 2, (budova IDEAL HOUSE, 1. poschodie)  

+421 0910 425 061

Zvládneme TO?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prečo ten otáznik, no jasne, že 
zvládneme! No hej, lenže, na tom 
musíme zabojovať všetci. A s takou 
vervou, akej sme len s ohľadom na 
naše fyzické i duševné sily schopní. 

Nastal čas obyčajných hrdinov, 
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme 
našim obrancom v prvej línii – zdravot-
níkom, lekárom, lekárkam, sestrám, 
farmaceutom a magistrám v lekárňach, 
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme 
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou 
rodinou – ako príbuzní, mamy, otco-
via, deti... a teraz stoja v prvej obrannej 
línii. Pred nami ostatnými.

Nezostaňme však iba udivenými či 
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich 
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a 
správajme sa tak, ako nám radia. Nos-
me rúška. Všetko, čo nám zakryje nos 
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme han-
bu. Na sociálnych sieťach je množstvo 
návodov. Sme doma, tak trebárs šime, 
vyrábajme, darujme susedom, bavme 
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do ob-
chodov nechoďme rabovať, ale naku-
povať to, čo potrebujeme. A určite nie 
celé rodiny v prázdninovom výletnom 
štýle, stačí predsa jeden z nás.

Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

lenosť morálne, zabudnime na bontón, 
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá 
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu 
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády 
ale to, do akej miery ho my, občania, 
budeme rešpektovať. Nezháňajte zú-
falo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú. 
Ale mydla a saponátov je stále dosť. 
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä 
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako 
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho 
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na 
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu 
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej 
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.

Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle 
slova. Myslime na to, že sa cez túto epi-
démiu chceme dostať všetci. Nebuďme 
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz ni-
kým a ničím neobmedzení ignoranti. 
Iba z titulu, že „my na to máme“. Penia-
ze teraz nepomôžu nikomu. 
Ani moc, ani postavenie.

Iba rozum, disciplína, 
ohľaduplnosť a trocha po-
kory. To je mix, ktorý nám 
pomôže zvládnuť TO.

Prosím... a že-
lám veľa šťastia

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

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583,

Levice, preto volajte 0903 727 829

23
rokov na trhu
1997-2020
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OČNÁ OPTIKA
50% ZĽAVA

Zároveň na mieste každý utorok 
od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne 
zmeriame Vašu zrakovú ostrosť 
a zhotovíme okuliare na mieru.

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

pre dôchodcov
Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o., 

Levice, Na Bašte 5. 
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MURÁRSKA 
ČINNOSŤ

OBKLADY - DLAŽBY 
STIERKY 

SADROKARTÓNY
0919 374 944
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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

cena s DPH 6,49 €/m

ZÁMKOVÁ 
DLAŽBA
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12 - ročná prax

Michal Macho
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Slatine

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERCIA
0905 422 015
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00

59
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»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Predám starší dom v Bá-
tovciach, 0910473685

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

55r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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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PRIAMO NA CINTORÍNE
SEKÁM, ZLÁTIM 

A STRIEBRIM PÍSMO 
0905 296 942  •  0905 451 913
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9cena s DPH 3,29 €/tbl
Tel.: 0911 319 622

e-mail: rolmal@stonline.sk

SADROKARTÓNINZERCIA
0905 422 015
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NAJLACNEJŠIE 

CEMENT
PORFIX 10 cm
POLYSTYRÉN 10 cm
SADROKARTÓN
STAV. LEPIDLO 20 kg
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm
DLAŽBY

všetky ceny sú s DPH!

2,39 € /vrece
1,19 € /ks

3,99 € /m
3,29 /tbl

1,99 € /vrece
6,59 € /m
2,90 € /m

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

STAVEBNINY
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
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.

INZERCIA
0905 422 015
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MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,
851 01 Bratislava

 NA SLOVENSKU

INFOLINKA:  0800 221 234    02 / 3232 3838

885 00 t s a

MUDr. Etela Janeková, PhD., 
pracuje ako ambulantná 
lekárka v odboroch vnútorné 
lekárstvo, všeobecné lekárstvo 
a klinická farmakológia. 

hD.
,,

D., 
ná 
né 
vo 

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB
Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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Šírenie koronavírusu, chrípky či 
iných vírusových infekcií môže-
me obmedziť nielen častým umý-
vaním rúk, ale aj nosením rúšok. 
Hoci niektorí sú ohľadom použí-
vania rúšok stále skeptickí, podľa 
odborníkov má ich používanie 
zmysel. Nosiť by sme ich mali nie-
len na vlastnú ochranu, ale aj na 
ochranu iných pred kvapôčkovou 
infekciou.

Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým 
tovarom, prinášame návod, ako si ich 
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť 
aj doma z toho, čo sa isto nájde v kaž-
dej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú 
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj 
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:
niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavl-

nenú látku (pokojne postrihajte oble-
čenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak ne-
máte, môžete použiť šnúrky či stužky), 
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:
-Z gumy odstrihneme dve rovnaké 

časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí 
to od veľkosti tváre.

-Na bavlnenú látku si ceruzou nane-
sieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí 
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.

-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z 
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm 
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ce-
ruzou naznačíme dieliky vzdialené 
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude 
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby 
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).

-Látku trikrát zahneme - nariasime, 
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď 
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).

-Po pravej i ľavej strane látku zahne-
me z oboch strán 1 cm a popri špendlí-
koch prešijeme.

-Na ľavej i pravej strane prišijeme z 
rubovej strany gumu, ak nemáme, mô-
žeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku 
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo 
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na 
zátylku (viď foto 4).

Návod, realizácia a foto: 
RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame návod na ušitie rúška 

Nosiť rúško nie je hanba!

ilustračné foto     autor Tumisu pixabay

ZDRAVIE  RADYNajčítanejšie regionálne noviny

Ako správne 
nosiť rúško 
Nosiť rúška by sme mali v tých-
to dňoch všetci. Vieme ich však 
správne používať?

Nasadenie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť 
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a 
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša, 
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:
- textilné rúško pravidelne čistite pra-
ním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško 
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4

Zdravie - rady Najčítanejšie regionálne noviny
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23. marca 2001   
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju 
vedeckú misiu.

Výročia a udalosti



LV20-12 strana- 7

hlavu hore / služby, ZaMesTnanielevicko 7

59
-0

11
6

Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa 
snažia zachrániť ľudské životy a eko-
nómovia ekonomiku. 

Je zaujímavé sledovať pokoru a 
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró-
pe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, 
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona-
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na 
samovraždy ročne zomrie vo svete vyše 
800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi-
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent 
ľudí osamelosťou. 

Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že 
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne-
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť 
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo 
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko 
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a 
koľko času máme na svojich blízkych? 
Ekonómovia a politici nás strašia, že 
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. 
Naša Zem funguje aj bez burzových in-
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké 
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, 
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja 
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v 
Šanghaji už od Vianoc. 

Pozrime sa na vírus z lepšej strany. 
Ľudia budú sedieť doma ako naši starí 
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru-

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac 
času na seba - na prechádzky v prírode, 
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako 
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som 
čítal Harariho knihy Sapiens a Homo 
Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa ob-
javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a 
často nastala katastrofa. Homo Deus je o 
budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľu-
dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru-
sy sú proti týmto scénam iba neškodné 
bacily.

Málokto si v tejto panike všimol, že 
aj Slovensko je zavírusované až po uši. 
Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom. 
Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa 
bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do 
nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri 
obchodovaní so štátom. Korumpovírusy 
sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo pre-
skakujú z nakazených 
na lekárov. Očkova-
cie látky neexistujú 
a Slovákom sa za 
tridsať rokov znížila 
imunita. Dávajme si 
pozor. Najlepšou 
protilátkou je 
pevný cha-
rakter.

O vírusoch

» Ján Košturiak
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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!

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• 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)

s

 

priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
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

Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:

 POMOCNÝCH SKLADNÍKOV
• 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.

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV
68
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Stredisko starostlivosti o tvár
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
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0944 556 070
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, 
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou - 
hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri 
narodení nedali do vienka zdravie.

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592 

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie  /  IČO: 22665226
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754


