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XMedical Clinic 
Ku Bratke č.5. (budova bývalej textilky) 
934 01 Levice

Objednajte sa +421 36 63 100 34 
viac na  www.xmed.sk

MEDICÍNA NOVEJ GENERÁCIE
Veríme, že nás potrebujete aj počas koronakrízy,

lebo zdravotné problémy si vyžadujú riešenia aj teraz.
Neváhajte sa poradiť a podporte Váš imunitný systém.

  našich pacientov i personálu
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KOMPLEXNÉ SLUŽBY 
V OBLASTI ZÁHRADNÍCTVA
PROJEKTOVÝ NÁVRH 

REALIZÁCIA VAŠEJ ZÁHRADY
                Ing. Pavol Lohyňa - GARDECOR
0910 767 666 · pavollohyna@gmail.com
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DOVOZ ZDARMA   0911 987 660

BRIKETY RUF
179 EUR / PALETAAKCIA
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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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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NAKLADNÁ 
PREPRAVA do 3,5t  

ODVOZ-DOVOZ 
0911 501 719
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2Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29

robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový pro�l SALAMANDER 
5-komorový pro�l ALUPLAST
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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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KLIMATIZÁCIE
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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.
Pekárska 7489/40A, 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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Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá
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Tel.: 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

SADROKARTÓN
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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 6,69 €/m

ZÁMKOVÁ 
DLAŽBA

https://www.facebook.com/levicko.sk/
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L-GATE KAPUTECHNIKA •  www.kertkaputechnika.hu  
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DLHY ?  SÚDY ?  DR BY ?
V ši

  0905 638 627
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

         Kalnická cesta 1, 934 01  Levice

Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www. cyda.sk

Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA

www.skoda-auto.sk

výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

www.skoda-auto.sk

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..
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Autocentrum CYDA s.r.o.,
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0905 380 058

PREPRAVA
SYPKÝCH
MATERIÁLOV
do 3,5 t

alpi ey

59
-0

03
7

PRASIATKO PEČENÉ v peci na agátovom dreve 

0948 183 305
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ROBÍME AJ STIERKY, 
MAĽOVANIE, MONTÁŽ 

SADROKARTÓNU.

ZĽAVY AŽ 
DO 50%
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Hľadáme do Bratislavy 

ZÁMOČNÍKOV - KOTLÁROV
pri výrobe tlakových nádob, výmenníkov. 

Na pracovný pomer aj živnosť.

KONTAKT: eva.bielokosztolska@samstroje.sk,
TEL.:+ 421 905 813 940
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»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388

»Prenajmem garzonku v LV 
0907300397

»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

»Predám kočík trojkombiná-
cia. Cena 70E. 0908442272

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

»Hľadám prácu skladník 
mám VZV vodič skupín B .T 
upratovač. Tel 0944955040

»Mám 48 rokov hľadám 
priateľku do 50 rokov na 
vážny vzťah v okolí Želiezo-
viec 0949303024
»Mám 48 rokov hľadám 
priateľku do 48 rokov na 

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Vtipy

»Keď som bol malý, bál 
som sa tmy. Dnes, keď vi-
dím účet za elektrinu, bojím 
sa svetla.

»Aj veriaci môže neveriť. 
Napríklad pri pohľade na 
svoju malú výplatu povie:
- Neverím vlastným očiam!

»- Kto nemá zmysel pre 
vtip, zaslúži si, aby si z 
neho strieľali.
To je pravda, ešte som nevi-
del vtipné delo.

»Nápis na náhrobku preda-
vačky z novinového stán-
ku: 
Prídem o chvíľu!

»Netrpezlivý hosť hovorí 
čašníkovi:
- Prineste mi roštenku, pro-
sím! Ale občas mi pošlite z 
kuchyne pohľadnicu, aby 
som vedel, že ešte žijete!

»- Mišo, prečo si stále na-
chladnutý?
- Vediem studenú vojnu.

»Marienka volá Jankovi a 
hovorí.
- Janíčko, príď večer k nám, 
nikto nebude doma.
Janko sa oholí, vymydlí, 
ide k Marienke, zazvoní a... 
nikto nie je doma.

»Rozprávajú sa dve kama-
rátky:
-Predstav si, bola som s 
Mirom týždeň na lyžiach v 
Alpách.
- A bolo veľa snehu?
-Ja ti ani neviem...

»- Chcela by som si vyskú-
šať tie šaty vo výklade.
- Nech sa páči, ale predsa, 
nebolo by to lepšie v ka-
bínke?

»- Ferko, kamarát môj, kde 
si bol tak dlho, skoro rok 
som ťa nevidel.
- Bol som v kóme.
- Ty sa máš, teba žena pustí 
všade. 

»Aj bez brady ľudia mladí, 
dajú niekedy dobrej rady. / 
slovenské príslovie /

»Aj červík sa skrúca, keď 
ho pristúpia. / slovenské 
príslovie /

»Aj čierna sliepka biele 
vajce znesie. / slovenské 
príslovie /

»Aj deravá strecha lepšia 
ako žiadna. / slovenské 
príslovie / 
                          » redakcia

Od 1. júla 2020 sa mení výška život-
ného minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu z 210,20 eur mesačne na 
214,83 eur mesačne. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať 
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi-
nima, ktoré musí dôchodcovi po vykona-
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 
percent životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné 
minimum pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška 
pre dôchodcu ako povinného je 100  per-
cent životného minima, teda 210,20 eur 
mesačne. Po zmene životného minima od 
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me-
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô-
chodca poskytuje výživné, je 50 percent 
životného minima a od 1. júla 2020 sa 
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (pred-
tým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta-
novené základné minimum, ktoré musí 
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z 
dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže 
mať za následok aj ukončenie vykoná-
vania exekučných zrážok z dôchodku. 
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako 
minimum, ktoré musí dôchodcovi po 
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia na-
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú 
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii 

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dáv-
ky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale 
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku 

nároku na predčasný starobný dôchodok 
je to, že výška predčasného starobného 
dôchodku ku dňu, od ktorého poiste-
nec žiada o jeho priznanie, presahuje 
1,2-násobok životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si pois-
tenec sporil v II. pilieri, súčet predčas-
ného starobného dôchodku z I. piliera 
a predčasného starobného dôchodku z 
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok život-
ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je 
to 252,30 eur).

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, kto-

rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s 
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny 
vplyv aj na výšku garantovaného mini-
málneho dôchodku. Najnižšia hranica 
minimálneho dôchodku, za 30 rokov 
obdobia dôchodkového poistenia, sa 
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne 
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodko-
vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň 
30 rokov obdobia dôchodkového poiste-
nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší 
ako 360,40 eur mesačne.

Zmeny vo výške dávok od júla

» Zdroj: SP
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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

59
-0

19
4

NAJLACNEJŠÍ 

PORFIX 10 cm
PORFIX 12,5 cm
PORFIX 15 cm
PORFIX 20 cm
PORFIX 25 cm
PORFIX 30 cm
       

všetky ceny sú s DPH!

1,14 € /ks
1,44 € /ks
1,67 € /ks
2,23 € /ks
2,62 € /ks
3,09 € /ks

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

Ceny za paletový odber!
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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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%
Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm

2

Viac informácií na:

eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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0905 422 015
Inzerát, ktorý predáva



LV20-25 strana- 5

službylevicko 5

59
-0

02
7

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

• 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. 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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EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364 
east.west.sk@gmail.com  • www.stareauta.sk 

Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

Príjem vozidiel a predaj 
použitých náhradných dielov: 0911 939 149
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najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
KAMENÁRSTVO
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety 
• schody – prírodné, umelé

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef  - 0905 245 327

Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

vážny Vzťah 0948428015
»HĽADÁM ŽENU NA SPO-
LOČNÝ ŽIVOT DO 40 rok 
0902254704
»63r muž nefajčiar nealko-
holik hľadá slušnú inteli-
gentnú priateľku na dlho-
dobo. 0907443708
»SLOBODNÁ ŽENA Z LV HĽA-
DÁ ÚPRIMNÉHO MUŽA NA 
ÚROVNI 0949434483
»55r muž hľadá ženu 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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.

INZERCIA
0905 422 015
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
BEZPLATNA SKARTÁCIA OD 300 KG

 Mobilný výkup papiera od 300 kg 
 sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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20. jún     
je svetový Deň utečencov - pripomína sa 
pod patronátom UNHCR.

Výročia a udalosti 23. júna 1894     
bol založený Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV).

Výročia a udalostiInzercia
0905 422 015
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DRAŽBA
Súbor nehnuteľností situovaných v poľnohospodárskom areáli v obci Nový 
Tekov. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1521 vedenom 

Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov.

Miesto konania dražby: 

Najnižšie podanie: 
Dátum konania dražby:  
Čas konania dražby: 
Ďalšie informácie e-mailom:

Hotel Nivy Bratislava      
Líščie Nivy 422/3, 821 08 Bratislava
228.077,06 €
10.07.2020
9.00 hod.
info@maruniak.sk
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DRAŽBA
Sociálna budova súpisné číslo 133 zapísaná na liste vlastníctva číslo 1521 
vedenom Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov, 

spolu so zastavanými a priľahlými pozemkami.

Miesto konania dražby: 

Najnižšie podanie: 
Dátum konania dražby:  
Čas konania dražby: 
Ďalšie informácie e-mailom:

Hotel Nivy Bratislava      
Líščie Nivy 422/3, 821 08 Bratislava
25 810,93 €
10.07.2020
9.45 hod.
info@maruniak.sk
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKYMgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606

Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia 
a Mezoterapia                         

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU

59
-0

05
0

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

Objednávky kozmetiky cez e-shop: www.tvarovyinstitut.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ DVERE
ROLETY·ŽALÚZIE·SIEŤKY PROTI HMYZU
demontáž·montáž·murárske vysprávky
profily: Aluplast·Salamander·Gealan

odvoz starých okien·okná za výhodné ceny

VOLAJTE: 0949 591 589 
e-mail: ladislavgergo@gmail.com

Nikam nemusíte chodiť, prídeme 
k Vám a všetko vybavíme!

ODVOZ STARÝCH OKIEN ZDARMA
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby:  10. júla 2020 o 10.15 hod.
Predmet dražby:  3 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 30 
na 7. poschodí, ul. Lipová 69/11, 935 21 Tlmače
Najnižšie podanie:  38.500€   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

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

www.regionpress.sk

NAVŠTÍVTE 
NÁS 

AJ NA 
FACEBOOKU

Levicko
59
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Tel.: 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

OSB 
cena s DPH

9,32 €/ks
+ všetky rozmery

10 mm
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Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak

22. júna 1941   
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný 
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

Výročia a udalosti
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Štvorkolky
Motocykle
Príslušenstvo
Oblečenie
Servis všetkých značiek
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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
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

26. júna 1963   
prezident USA John F. Kennedy vyslovil známu vetu „Ich bin ein 
Berliner“.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 422 015
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Do Múzea holokaustu by sa mal ísť 
pozrieť každý  - povedala po návšte-
ve Serede ministerka kultúry Natá-
lia Milanová.

Zvyšovanie návštevnosti kultúr-
nych inštitúcií a užšie prepojenie kul-
túry so vzdelávaním boli hlavnými 
témami návštevy ministerky kultúry 
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu 
v Seredi. Múzeum holokaustu, ako sú-
časť Slovenského národného múzea – 
Múzea židovskej kultúry, popri klasic-
kých výstavách prináša aj vzdelávací 
program a podujatia pre školy, pedagó-
gov aj verejnosť.

„Návšteva tohto múzea bola pre 
mňa jednou z najemotívnejších. Slo-
vami sa nedá opísať všetko, čo sa odo-
hráva v mojej mysli, v mojom srdci,“ 
povedala vo štvrtok po návšteve múzea 
ministerka kultúry Natália Milanová.

V období 2. svetovej vojny boli v 
Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vy-
budované pracovné a koncentračné 
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali 
deportačné vlaky do koncentračných 
táborov na územia okupované nacis-
tami. Väčšina deportovaných Židov sa 
domov už nikdy nevrátila. Táborové 
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa 
nezachovali. Preto tábor v Seredi pred-
stavuje jediný zachovaný autentický 
pracovný a koncentračný tábor z ob-
dobia druhej svetovej vojny na území 
Slovenskej republiky.

Múzeum holokaustu otvorili 26. 
januára 2016. V areáli sa nachádza päť 
budov – pôvodných barakov, v ktorých 
sú vystavené dobové dokumenty, fo-
tografie a predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území Slovenska. 
Jedným z vystavených artefaktov je do-
bytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie 
do koncentračného tábora Auschwitz.

„Sú miesta, kam by sa mal ísť po-
zrieť každý a určite by som túto návšte-
vu odporúčala žiakom či študentom s 
ich učiteľmi.  Nikdy nesmieme zabud-
núť a nikdy nesmieme dopustiť, aby sa 
niečo také opakovalo. Vďaka múzeu. 
Vďaka ľuďom, ktorí ho vytvorili. Vďaka 
tým, ktorí v ňom pracujú ,“  dodala na 
záver ministerka.

Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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%

TGA, s.r.o., Jurská cesta 6, Levice
prijme pracovníka s nástupom IHNEĎ do TPP na pozíciu

59
-0

20
9

AUTOELEKTRIKÁR

mgunarova@agrozetlevice.sk  0902 919 010

Požadované vzdelanie: stredoškolské. 
VP skupiny B. Prax vítaná. Mzda 950 € mes. / brutto

59
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Požadujeme:  
                              

OPERÁTOR VÝROBY OSÍV

                                       

P   

21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti

78
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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.
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Mnohí z nás sa už tešia na tohto-
ročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je 
však ešte viac ako po minulé roky 
poznať a dodržiavať zásady zdra-
votne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpeč-
nejšie je kúpať sa na oficiálne prevádz-
kovaných kúpaliskách a na vodných 
plochách, ktorých kvalitu monitorujú 
orgány verejného zdravotníctva. Tie 
zároveň výsledky kontrol pravidelne 
uverejňujú počas letnej kúpacej sezóny 
na webe Úradu verejného zdravotníctva 
a na internetových stránkach regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva. 
Pred návštevou kúpalísk s povolenou 
prevádzkou sa takto môžete informovať 
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že 
kúpanie vo vodných plochách s neor-
ganizovanou rekreáciou je vždy len na 
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní
-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ide-
álny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované 
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kva-
lita je monitorovaná orgánmi verejného 
zdravotníctva; pred ich návštevou sa in-
formujte na ich aktuálny stav
-nenechávajte deti bez dozoru dospelej 
osoby
-dodržiavajte zásady správania sa na 
kúpaliskách i výstražné upozornenia v 
blízkosti prírodných vodných plôch
-po každom kúpaní sa čo najskôr dô-
kladne osprchujte a prezlečte do suché-
ho oblečenia

Zásady kúpania sa 
na prírodných vodných plochách
-nevstupujte do neznámej stojatej či te-
čúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba 
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe 
senzorických vlastností, akými sú farba, 
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno-

ženými riasami a sinicami a nahroma-
deným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromaž-
ďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste 
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kú-
pania sa a upozornenia v okolí vodnej 
plochy a pokyny prevádzkovateľov vod-
ných kúpalísk
 
Zásady kúpania sa 
na umelých kúpaliskách
-pred každým vstupom do vody sa 
osprchujte a prejdite brodiskom
-pred vstupom do bazéna si všimnite 
farbu vody, zákal či zápach, respektíve 
plávajúce nečistoty na hladine
-nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči 
alebo výrazne po chlóre, na stenách ba-
zéna sú slizovité povlaky a steny a dno 
bazéna sú poškodené
-nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že 
máte prenosné ochorenie
-používajte WC a dodržiavajte zásady 
osobnej hygieny
-rešpektujte výstražné označenia pri 
bazéne
-neskáčte do vody tam, kde je to zaká-
zané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj 
iným ľuďom

Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita 

vody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to 
podľa odborníkov dá aj voľným okom.

Náš tip:
Spravte si jednoduchý test 
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba 
na prírodných vodných plochách najmä 
po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom 
počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú 
prirodzenou zložkou životného prostre-
dia a v určitých množstvách aj súčasťou 
fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. 
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať 
dýchacie problémy, kožné výražky či 
zápaly očných spojiviek. Po prehltnu-
tí väčšieho množstva môžu vyvolať aj 
črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či 

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať 
jednoduchým spôsobom: do priesvit-
nej nádoby treba nabrať vodu a nechať 
ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak 
sa na vode vytvorí prstenec farebnej 
hmoty pripomínajúci posekané ihličie 
alebo zelenú krupicu a voda pritom zo-
stane číra, ide pravdepodobne o sinice. 
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene 
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne ne-
významné riasy.

Súčasné opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia ko-
ronavírusu prijal Úrad verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky v oblasti 
prevádzky umelých kúpalísk a prírod-
ných kúpalísk nasledovné opatrenia:

-pred obnovením prevádzky umelého 
kúpaliska sa musia bazény bez recir-
kulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, 
vydezinfikovať prostriedkami s viru-
cídnymi účinkami a napustiť novou 
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou 
sa musí prečistiť celý objem vody na 
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vy-
dezinfikovať prostriedkami s virucíd-
nymi účinkami sa musí technické prí-
slušenstvo bazénov vrátane rozvodov a 
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia 
musí zahŕňať dostatočné postupy na 
likvidáciu mikrobiologického znečiste-
nia vrátane legionel, napríklad. termo-
dezinfekciu,

-prevádzka bazéna môže byť obnovená 
iba na základe vyhovujúceho výsledku 
analýzy kvality vody na kúpanie; ba-
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri 
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, 
šmykľavky a tobogany sú povolené,

-zabezpečí sa meranie teploty a osobám 
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovo-
lí vstup na kúpalisko,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zá-
kazníkom dezinfekcia na ruky,

-pri úprave bazénovej vody sa musia 
používať osvedčené technologické po-
stupy. Obsah voľného chlóru a iných 
vedľajších produktov dezinfekcie sa 
udržiava pri hornej hranici povolených 
limitných hodnôt podľa platnej legis-
latívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia 
prevádzkovej kontroly týchto ukazova-
teľov sa zvýši na dvojnásobok,

-na umelých kúpaliskách sa zabezpeču-
je dostatočné vetranie; prednostne sa 
využíva prirodzené vetranie,

-na voľných oddychových plochách 
musí byť zabezpečené dodržiavanie od-
stupu medzi jednotlivcami alebo členmi 
skupín či domácností najmenej 2 m,

-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť 
nefunkčnosť pitných fontánok,

-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frek-
venciu upratovania, čistenia a dezinfek-
cie plôch, priestorov, športových pomô-
cok a zariadení kúpalísk prípravkami s 
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je 
potrebné najmä čistenie často dotyko-
vých povrchov, akými sú toalety, dvere, 
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a ba-
toľatá musí byť zabezpečený dostatočný 
časový interval pre dezinfekciu pou-
žívaných priestorov, ktorá sa vykoná 
prípravkami s virucídnymi účinkami po 
každej skupine kúpajúcich,

-hygienické zariadenia prevádzky mu-
sia byť vybavené tekutým mydlom a pa-
pierovými utierkami

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa 

Kúpacia sezóna sa začína

Nezabúdajte dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa. 
foto autor stevepb pixabay

LETO Najčítanejšie regionálne noviny

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kva-
litu vody.                                                                                                     foto autor qimono pixabay
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

INZERUJTE
V LEVICKU

ALEBO AJ NA 
CELOM SLOVENSKU
a vedia o vás všetci...

0905 422 015
valkovicova@regionpress.sk


