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· zateplenie plochých striech
  tepelná izolácia - FATRAFOL 810
· modifikované asfaltové pásy
  ELASTOBIT PV TOP 42 atď.
· vysoká životnosť materiálov
· záruka na prácu a materiál
· klampiarske práce
V čase koronavírusu pracujeme 

za zvýšených hygienických 
podmienok.
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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VODA
KÚRENIE

aj menšie opravy

0905 170 341
ceny dohodou
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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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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
17 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,00 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

59
-0

04
7

59

59
-0
03

1

0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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KOSENIE trávy, mulčovanie 
záhrad, viníc, obcí, firiem, ihrísk 

0905 381872
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PODPORNÁ LINKA PRE SENIOROV 
S ÚZKOSŤOU A DEPRESIOU

Tel.: 0948 654 013 od 27. apríla 2020,  PO - PIA  8:00 - 15:00 hod.
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416 59
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5cena s DPH 3,29 €/tbl
Tel.: 0911 319 622

e-mail: rolmal@stonline.sk

SADROKARTÓN

RÝCHLY A NEOBMEDZENÝ  DOMÁCI INTERNET

 

* Služba je dostupná vo vybraných lokalitách na území Slovenskej republiky. 
Informáciu o dostupnosti služby nájdete na www.swan.sk.

TO.doma  S 9,99 € 15/2
Mbit/s

TO.doma M 14,99 € 30/5
Mbit/s

TO.doma L 19,99 € 70/5
Mbit/s

TO.doma XL 24,99 € 150/10
Mbit/s

Rýchlosť až 150/10 Mbit/s

Neobmedzený objem dát

Silné pokrytie v mestách aj v obciach

Bez rozkopania záhrady a bez zbytočných káblov

Rýchla inštalácia od 19,90 €

Produkt
Cena

mesačne
Rýchlosť
prenosu

TIP NA

ZÁBAVU 

TV kdekoľvek! S aplikáciou SWAN 

GO sledujete cez internet až 28 TV 
kanálov v 3 zariadeniach súčasne.

*

DATA mix s.r.o.
Sv. Michala 4
934 01 Levice

0903 704 381
datamix@datamix.sk

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE U SWAN PARTNERA:

www.swan.sk
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

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

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
    

    

DOPRAVA CELÁ SR
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

Citáty 

»„Trpezlivosť a pokora v 
nešťastí sa mi viac páči ako 
veľká radosť a nábožnosť 
vo chvíľach šťastia.“ Tomáš 
Kempenský, nemecký kňaz, 
augustinián a mystik 1380 
– 1471.

»„Trpezlivosť je horká byli-
na, ale má sladké plody.“ 
Nemecké príslovie.

»„V tomto živote našim kaž-
dodenným chlebom musí 
byť trpezlivosť. A najviac 
trpezlivosti musíme mať 
sami so sebou.“ 
František Saleský, francúz-
sky biskup, svätý, spisova-
teľ 1567 – 1622.

»„Kto chce účinne pracovať, 
musí mať v srdci lásku a v 
práci trpezlivosť.“
Giovanni Bosco, taliansky 
rímskokatolícky kňaz, pe-
dagóg a spisovateľ 1815 – 
1888.

»„V nešťastí sa ukáže múd-
rosť, v šťastí pokora, v bie-
de trpezlivosť a vo smrti 
bohatstvo.“
Friedrich Schiller, nemecký 
básnik, filozof, historik a 
dramatik 1759 – 1805.

»„Trpezlivosť je sila duše, 
ktorú každý potrebuje, aby 
dosiahol v živote svoj cieľ.“ 
Søren Kierkegaard, dánsky 
filozof a teológ, zakladateľ 
existencializmu 1813 – 1855.

»„Trpezlivosť je nevyhnutná 
vlastnosť génia.“ 
Benjamin Disraeli, britský 
konzervatívny politik, spi-
sovateľ, aristokrat a pre-
miér 1804 – 1881.

»„Človek viac verí tomu, čo 
chce považovať za prav-
divé, pretože nemá dosť 
trpezlivosti k objavovaniu, 
zavrhuje veci zložité, ktoré 
idú do väčšej hĺbky, pretože 
je pyšný a nadutý a predo-
všetkým odmieta veci pa-
radoxné pretože podlieha 
bežnej mienke.“ 
Francis Bacon, anglický filo-
zof, štátnik, vedec, právnik 
a autor 1561 – 1626.

»„Čajový rituál Japoncov. 
Obdivuhodná trpezlivosť 
ľudí, ktorí sa dve hodiny 
krútia okolo jednej šálky s 
teplou vodou.“ 
Valeriu Butulescu, rumun-
ský básnik a románopisec 
1953.

»„Trpezlivosť je zbraňou 
múdrosti.“ 
Mongolske príslovie
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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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

INZERCIA
0905 422 015
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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
-0
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0

Vážení priatelia. Aj v tomto období epidemie 
koronavírusu treba žiť a opravovať zatekajúcu 
strechu. Za prísnych hygienických a vládnych 
nariadení Vám na kľúč takúto službu radi urobíme. 

Volajte IZOMER 0903 727 829

23
rokov na trhu
1997-2020
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KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

ICEBERG Levice, OD POKROK (1. poschodie), M. R. Štefánika 1
PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.               www.klimatizacielevice.sk                         0910 567 898

na všetky
 klimatizácie
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12 - ročná prax

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

OSB 
cena s DPH

9,73 €/ks
+ všetky rozmery

10 mm
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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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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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

INZERCIA
0905 422 015
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»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»KÚPIM PIONIER JAWA 90 
SIMSON MANET 0915215406

»Dám do prenájmu zariade-
nú garsonku v Leviciach na 
Vajanského ulici. V garson-
ke sa nachádza kuchynská 
linka, TV, chladnička, mikro-
vlnka, práčka, rýchlovarná 
kanvica, nábytok + inter-
net. Bližšie informácie na: 
0907134596

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ. PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361

»Kúpim starý striebor-
ný príbor alebo iné veci 
zo striebra Platba ihneď. 
0944469960
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276
»HĽADÁM BÝVANIE NAJRAD-
ŠEJ NA DEDINE MôŽE BYŤ AJ 
CELOROČNE OBÝVATEĽNÝ 
DOMČEK. TEL. 0908265741

»Hľadám si brigádu žena 
LV. a okolie 0910313516

»55r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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.

Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP
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KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky         
         +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Firma poskytuje jarné zľavy 20%
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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 v priebehu mája.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce, Vráble,
Levice a okolie 

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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BUĎ ZODPOVEDNÝ!
#ZOSTANDOMA
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6- týžnových 
MORIEK 
na chov, 
brojlerové 
KURENCE

PREDAJ
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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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

26. apríla 1986   
udial sa výbuch jadrovej elektrárne v Čer-
nobyle.

Výročia a udalosti
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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Hoci balkón či terasu zvyčajne vní-
mame ako priestor slúžiaci na relax, 
nemusí byť len miestom okrasných 
rastlín či kvitnúcich kvetov. Ak túžite 
po vlastnej úrode zeleniny či byliniek, 
je najvyšší čas pustiť sa do práce. Aj 
balkón či terasa vám na túto činnosť 
celkom postačí.

O benefitoch doma vypestovanej čerstvej 
zeleniny isto niet pochýb a bylinky nie-
len spestria náš jedálniček ale aj prospejú 
nášmu zdraviu a dodajú výbornú chuť na-
šim pokrmom.

Budete potrebovať
-kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké staršie, 
ktoré ste predtým používali, najskôr ich dob-
re umyte v horúcej vode,
-zeminu – teda výsevový substrát,
-semená prípadne priesady byliniek a zele-

niny – o ich výbere sa poraďte v obchodoch 
pre záhradkárov, jestvujú aj odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respektíve 
balkónové odrody,
-záhradnícke náradie,
-rukavice,
-krhlu na polievanie – so sitkom

Týmto bylinkám 
a zelenine sa bude dariť

Na priamy výsev do kvetináčov sa hodí 
pažítka, žerucha, bazalka, mäta, tymian aj 
kôpor. Zo zakúpených sadeníc sú  na pesto-
vanie na balkóne či terase vhodné rozmarín, 
oregano, majorán či šalvia. Zo zeleniny by 
ste mohli uspieť v pestovaní reďkoviek, ci-
buľky, šalátov, paradajok, fazule, hrachu, 
baklažánu, paprík, uhoriek, tekvíc či cukety. 
Miesto vyhraďte aj pre jahody.

Takto sa to podarí
Na pestovanie byliniek v kvetináči zvoľte 

slnečné miesto, pažítke a žeruche sa bude 
dariť aj v polotieni. Miesto pre zeleninu zvoľ-
te podľa odporúčaní pre jednotlivé druhy.

Výsev zo semiačok:
Pri výseve byliniek zo semiačok najskôr 

naplňte kvetináče zeminou, následne na jej 
povrch nasypte semená, tie prekryte tenšou 
vrstvou zeminy. V prípade výsevu zeleniny 
si motyčkou naznačte riadky, vložte do nich 
semiačka, riadky zahrňte zeminou a jemne 

povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú vzdia-
lenosť riadkov a semiačok si prečítajte na oba-
le, v ktorom ste semiačka zakúpili. Na záver 
všetko dôkladne pokropte vodou – nepouží-
vajte pritom silný prúd vody, ten by semiačka 
vyplavil – použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 

Vyznačte si miesta, kam budete jednotlivé 
rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, aby 
ste dodržali ich odporúčanú vzdialenosť od 
seba, inak by nemali po čase kam rásť. Prie-
sady zeleniny vysádzajte do takej hĺbky, v 
akej boli predpestované. Sú však aj rastliny, 

ktoré požadujú hlbšiu výsadbu, ide najmä 
o pór, paradajky, či uhorky. Plazivým rastli-
nám, akými sú napríklad hrach či fazuľa je 
potrebné ešte pred výsadbou vytvoriť oporu 
- napríklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť vertikálne 
na stenu balkóna či terasy. Takto, teda vo 
zvislej polohe, môžete pestovať aj uhorky a 
cukety. Pod nimi tak získate priestor naprí-
klad pre kríčkovú fazuľku. Myslite tiež na 
to, že aj paradajky budú časom potrebovať 
vhodnú oporu ku ktorej ich priviažete – v ob-
chodoch pre záhradkárov ponúkajú na tento 
účel rôzne tyče či špirály.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ilustračné foto                                                                             autor JillWellington pixabay

ZÁHRADA Najčítanejšie regionálne noviny

Náš tip: 
Z drevených varešiek či paličiek od 
nanukov si vyrobte menovky. Ak radi 
tvoríte, môžete si ich pomaľovať prí-
padne vyzdobiť obrúskovou techni-
kou. Keď sú hotové, na každú napíšte 
názov jednej z byliniek či zeleniny a 
zastoknite do príslušného kvetináča 
alebo políčka v debničke či kontajneri.

Pustite sa do pestovania voňavých byliniek aj zdravej zeleniny 

Zakladáme záhradku na balkóne či terase

záhradalevicko 7

Komplikovaná situácia  v súvislosti 
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové 
usmernenia rezortu kultúry z úrovne 
jeho ministerstva.

Fond na podporu umenia (FPU) infor-
muje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní 
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu 
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánova-
ných podprogramov), kde dáva do pozor-
nosti hlavne podprogram určený pre ak-
vizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola 
navýšená, aby FPU takto pomohol vyda-
vateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvis-
losti sa FPU obracia na všetky knižnice, 
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupec-
tvá, ktoré momentálne nemajú zákazní-
kov a ak to bude možné, aby nákupy re-
alizovali primárne prostredníctvom nich. 
Keďže sú knižnice rozmiestnené po cel-
kom Slovensku, bude možné takto aspoň 
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k ná-
kupom kníh bude aj nulové spolufinanco-
vanie takto predložených projektov.

FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu 
pre všetky oblasti umenia, kultúry a 

kreatívneho priemyslu na predkladanie 
projektov, ktoré pokladá za realistické v 
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na pod-
program je tiež len predbežná. 

Fond na podporu umenia zároveň 
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo 
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré 
získali podporu a už teraz vedia, že ich 
nebudú realizovať.

O príspevky z prvej pomoci môžu žia-
dať aj slobodné povolania

Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny SR vydalo nové usmernenie, 
ktorým spresnilo definíciu samostatne 
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré 
majú nárok na príspevok z prvej pomoci. 
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slo-
bodné povolanie a nie sú v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Roko-
vania o prijímaní ďalších riešení aj na-
ďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry 
zriadilo informačnú linku – adresu, na 
ktorú mu možno posielať otázky – ide o 
adresu  pomoc@culture.gov.sk.

Záchranné koleso pre kultúru

» red
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šahach

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

INZERCIA
0905 422 015
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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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR

 
 

47
-0
64

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

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

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

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


