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LEVICKO
č. 18 / 1. máj 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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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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náš najrýchlejší 
LTE internet

NOVINKA

XL

Sv. Michala 4, Levice
datamix@datamix.sk, 0903 704 381

A299_SWAN_PARTNER_DATAMIX_inzercia Levicko 102x67.indd   3 24/04/2020   11:03
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• 3D MIHALNICE - Volume • ONETEC prístroj - žilky, fibrómy, hemangiómy 
• VITAL INJECTOR 2 - aplikácia kyseliny hyalurónovej • PLAZMATERAPIA - omladenie krvnou 
plazmou • MEZOTERAPIA - zastavenie vypadávania vlasov • LIPOLÝZA - rozpúšťanie tuku 
(brada, brucho ...) • BOTOX MIHALNÍC • KAVITÁCIA • RÁDIOFREKVENCIA • LYMFODRENÁŽ 
• TELOVÉ PEELINGY, MASÁŽE, ZÁBALY - redukcia celulitídy, relax

• IPL prístroj - trvalá epilácia, fotoomladenie • RÁDIOFREKVENCIA - lifting • PLEŤOVÉ KÚRY 
• ULTRAZVUK - čistenie • CHEMICKÝ PEELING • DERMABRÁZIA • ČISTENIE PLETI 
• PERMANENTNÝ MAKE-UP • LÍČENIE • HYDRO FACE - hĺbkové čistenie

Pionierska 2 (pri MsÚ), LEVICE
www.salonclaudi.sk

            Salón krásy Claudi

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

ANDY 0949 827 606

MIRIAM 0908 686 164

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
18 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,50 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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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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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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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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KOSENIE trávy, mulčovanie 
záhrad, viníc, obcí, firiem, ihrísk 

0905 381872
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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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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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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VODA
KÚRENIE

aj menšie opravy

0905 170 341
ceny dohodou
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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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INZERCIA
0905 422 015
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ČERSTVÉ SUROVÉ KRAVSKÉ MLIEKO si môžte 
zakúpiť 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.
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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)

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum
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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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3. mája 1993    
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu 
o oficiálnom partnerstve.

Výročia a udalosti

CHCETE 
NAŠTARTOVAŤ BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

levicko@regionpress.sk

0905 422 015
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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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12 - ročná prax

Michal Macho

• 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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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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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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ŠAHY
0905 511 067

sahy@slovaktual.skwww.slovaktual.sk

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

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

OSB 
cena s DPH

9,73 €/ks
+ všetky rozmery

10 mm

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti
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»Predám Rover 1,4i5PT mod-
ré r. v. 1997,79 000km, po STK 
v 2020. info 0907233423

»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Pomoc s bývaním: Súr-
ne hľadáme a zoberieme 
do dlhodobého prenájmu 
3+1zrekonštruovaný byt ne-
zariadený byt s balkónom v 
Leviciach a blízkom okolí!! 
Do max ceny 430€! Prosím 
ponúknite. 0949202877
»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 haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim vinicu v LV a okolí, 
tel: 0915833511

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»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

»POTREBUJEM 500EUR 
Pôžičku SOM SPOĽAHLIVÁ 
0949136270
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

LOSTI. 0905674276
»PREDÁM NOVÝ MECHA-
NICKÝ INVALIDNÝ VOZÍK 
150 EUR DOHODA MOŽNÁ 
0910967662

Občianska
riadková
inzercia

16 ZOZNAMKA    

Citáty

»„Mladí ľudia často vravia 
o svojej budúcnosti. Tvrdia, 
že by si chceli nájsť dobre 
platenú prácu, postaviť 
krásny dom a precestovať 
svet. Jediné, čo chcem ja, 
je milujúci manžel a deti, 
ktoré sa budú tešiť, keď prí-
dem z práce domov.“ 
Anonym.

»„Chuť k práci je prvou pod-
mienkou úspechu, vytrva-
losť druhou.“ 
Orison Swett Marden, 
americký spisovateľ 1850 
– 1924.

»„Práca je to, čo sa nikomu 
nechce robiť.“ 
 Tomáš Garrigue Masaryk, 
prvý československý prezi-
dent 1850 – 1937.

»„Vaša práca vyplní veľkú 
časť vášho života a jediný 
spôsob, ako byť naozaj spo-
kojný, je robiť veci, ktoré po-
važujete za skutočne skve-
lé. A jediným spôsobom ako 
vykonávať skvelú prácu je 
milovať to, čo robíte.“
Steve Jobs, americký pod-
nikateľ a spoluzakladateľ 
spoločnosti Apple Inc. 1955 
– 2011.

»„Čím ťažšia je práca, na 
ktorú v mene lásky venu-
ješ svoje sily, tým väčšie je 
tvoje nadšenie.“  Antoine 
de Saint-Exupéry, francúz-
sky spisovateľ a pilot 1900 
– 1944.

»„Telesná práca oslobodzu-
je od duševných bolestí.“ 
François de La Rochefou-
cauld, francúzsky autor 
memoárov 1613 – 1680.

»„Práca je najsilnejším pu-
tom človeka k realite.“ 
Sigmund Freud, rakúsky 
neurológ známy ako zakla-
dateľa psychoanalýzy 1856 
– 1939.

»„Každá práca vyžaduje 
celého človeka.“ 
Jan Amos Komenský, učiteľ, 
pedagóg, filozof a spisova-
teľ 1592 – 1670.

»„Každú svoju prácu sa 
snažím konať tak, akoby 
bola posledná v mojom 
živote. No pracovať chcem 
tak, akoby som mal ešte 
dlho žiť.“ 
Giovanni Bosco, taliansky 
rímskokatolícky kňaz, pe-
dagóg a spisovateľ 1815 – 
1888.

redakcia

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní 
žien na núdzové linky, hľadajúcich 
pomoc, až štvornásobne.

Sprievodným javom dlhodobej 
izolácie je aj nárast domáceho násilia, 
páchaného najčastejšie na ženách, de-
ťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa 
tento trend potvrdil. Konštatovala to 
prezidentka SR Zuzana Čaputová na 
sociálnej sieti.

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní žien 
hľadajúcich pomoc až štvornásobne. 
Prezidentka je presvedčená, že obete 
domáceho násilia musia mať väčšiu 
dôveru, že po nahlásení prípadu budú 
dostatočne chránené. „Ak zažívate ná-
silie zo strany blízkeho človeka a ste v 
ohrození života alebo zdravia, môžete 
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte 
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v 
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varu-
je prezidentka.

„Ak sa potrebujete poradiť a získať 
informácie o tom, čo môžete v kritickej 

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú ná-
rodnú linku pre ženy zažívajúce násilie 
0800212212, ktorá funguje nonstop,“ 
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty 
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc 
a ubytovanie obetiam násilia aj ich de-
ťom, sú dostupné aj na webovej stránke 
zastavmenasilie.gov.sk.

Deti a mladí ľudia nájdu pomoc 
a podporu na nonstop Linke detskej 
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty 
0907401749 alebo v nonstop online 
poradni ipcko.sk/chatova-poradna. 
Viac informácií o ďalších možnostiach 
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú 
dostupné aj na stránke detstvobezna-
silia.gov.sk.

Všetky uvedené kontakty môžete 
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu, 
dieťa alebo inú osobu ohrozenú nási-
lím a chcete sa poradiť o tom, čo mô-
žete urobiť. V súčasnosti by sme všetci 
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje 
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť 
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej 
situácii. 

Prezidentka varuje 
pred nárastom domáceho násilia

» red  Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný
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0905 422 015
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VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV 
Krškany
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LEKÁREŇ • GYÓGYSZERTÁR • APOTHEKE

V ŤAŽKEJ DOBE KORONAVÍRUSU U NÁS NÁJDETE: 
• VIACERO DRUHOV RUKAVÍC 
• RÚŠKA - 4 VRSTVOVÉ MEDICÍNSKE 
• RESPIRÁTORY - NIEKOĽKO TYPOV 
• RÔZNE DRUHY DEZINFEKCIE 
  (na ruky tekuté, gélové, na povrchy, v rozprašovači, na podlahy)
• DOPLNKY NA POSILNENIE IMUNITY a iné
... a tiež úplný sortiment voľnopredajných liekov a  liekov na recept 
    (klasické aj elektronické recepty...)

POZÝVAME VÁS DO NOVOOTVORENEJ LEKÁRNE 
NA POĽNEJ 9 V LEVICIACH

ochotný personál • poradenstvo • komplexná lekárenská starostlivosť

V prípade otázok Vám informácie poskytneme 

na telefónnom čísle  036 / 631 67 58
Tešíme sa na Vašu návštevu

Pohodlné parkovanie hneď vedľa lekárne 

OTVÁRACIE HODINY počas pracovného týždňa 
7:30 - 12:00 hod. a 12:30 - 17:00 hod. 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 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%
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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

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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Tým, že za niektoré predškolské a 
školské zariadenia sú rodičia detí, 
ktoré ich navštevujú, povinní platiť 
školské poplatky, vyvstáva otázka, 
čo s nimi v čase, keď sú tieto zaria-
denia na základe rozhodnutia vlády 
zatvorené. 

Je v plnej kompetencii zriaďova-
teľov materských škôl, základných 
škôl, základných umeleckých škôl, 
školských klubov detí a centier voľné-
ho času či, a v akej miere, pri vyberaní 
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto 
situácie.

Výšku školného v materskej ško-
le zriadenej obcou určuje obec vše-
obecne záväzným nariadením. Obec 
musí zohľadniť ustanovenie, podľa 
ktorého príspevok v materskej škole na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza v plnej výške za dieťa, kto-
ré nedochádzalo do materskej školy v 
čase školských prázdnin alebo ak bola 
prerušená prevádzka materskej školy 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi. 

Súkromné zariadenia (súkromné 
materské školy, súkromné školy, sú-
kromné umelecké školy)

Pokiaľ ide o súkromné materské 
školy a súkromné školy, vo vzťahu k 
plateniu školného je podstatný obsah 
zmluvy medzi zákonným zástupcom 
a materskou školou/školou. Súkromná 

materská škola/škola sa môže taktiež 
rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 
28 ods. 7 školského zákona a na zákla-
de rozhodnutia samotnej školy nebude 
požadovať celú úhradu školného ale 
len jeho pomernú časť. 

Základné umelecké školy, škol-
ské kluby detí a centrá voľného času

V čase, kedy už bude oficiálne de-
klarované, že zariadenia sa do konca 
školského roka neotvoria, je možné, 
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal 
všeobecne záväzné nariadenie (ak už 
nie je táto situácia v planom znení rie-
šená), ktorým upraví, ako, či a v akej 
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ 
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodi-
ny neprebiehajú online a teda vyučova-
nie sa nezastavilo.

Poplatky za školné, čo s nimi?

» Zdroj: VIA IURIS 6.
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KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE
   0918 848 645, 0908 791 413

• pohodlné parkovanie

www.nabytok-levice.sk
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

sedačky, postele, matrace, 
skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky
Stolárska dielňa:

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

PREDAJ A DOVOZ 
· vence a kytice  · nápis na stuhu  · info na mobile

OTVORENÉ

Vtipy

»Šéf sa pýta svojho podria-
deného:
- Veríte v posmrtný život?
- Nie, prečo sa pýtate?
- Včera, keď ste odišli na 
pohreb vášho starého otca, 
prišiel vás sem hľadať.

»Každý zamestnanec je 
tak trochu Robinson. Viete 
prečo?
Lebo sa teší, že príde pia-
tok...

»- Pán kolega, u nás sa pri 
práci nepospevuje!
- A kto tu podľa vás pra-
cuje

»Príde pán k holičovi, že 
by chcel oholiť, ale hlavne, 
aby mu to dobre zaholil 
pod perou. Holič na to má 
vychytávku - dá mu do 
pusy pod to miesto guličku. 
Po vykonanej práci je pán 
veľmi spokojný. Akurát sa 
žartovne spýta holiča:
- A čo by sa stalo, keby som 
tú guličku prehltol?
Holič mu odpovedá:
- No Bože, čo... Priniesli by 
ste ju na druhý deň, tak, 
ako to robia ostatní!

»Viete, čo má na hrobe na-
písané žena, ktorá praco-
vala v novinovom stánku?
- Prídem o chvíľu.

»Dvaja robotníci sa zhová-
rajú na stavbe:
- Ty, vidíš tú muchu na konci 
lešenia?
- Akú muchu?
- Chlapi, končíme, je zlá vi-
diteľnosť.

»Viete, čo je to časop-
riestor?
Keď majster povie robotní-
kom: „Budete kopať kanál 
odtiaľto až do večera!“

redakcia
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