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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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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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INZERCIA

 

LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

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, 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá

23. marca 1983   
prezident USA Ronald Reagan prišiel so strategickou obrannou iniciatí-
vou, návrhom na vývoj technológie na obranu proti nepriateľským raketám

Výročia a udalosti
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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
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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
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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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STAVEBNÉ 
PRÁCE:

ZABEZPEČENIE 
MATERIÁLU

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

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 26 rokov...
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»Predám osobné auto 
VAZ KOMBI ŠPECIÁL, tel. 
0949212366

»Kúpim akékoľvek osobné 
auto 2 až 5 miestne. Auto 
musí byť pojazdné nemusí 
mať špz a stk. 0918495956
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960
»PRENAJMEM GARÁŽ 
0903107724

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Predám nové posuvné 
dvere šírka 82cm s príslu-
šenstvom. 0948839456

»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»Predám bicykel šport lac-
nejší 33E 0901701923
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám zviazané „Ez 
a divat“ ročník 1979 až 
1984 „Nők lapja“1984 
0948466255
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
    Návod nájdete na strane 6.

V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše
 Duchny z peria
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827

52
-0

00
7-

3

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
1 izbový byt

Levice
Najnižšie podanie: 33 930 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.04.2021 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká interaktívna sála, v suteréne, 
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 
949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka: 
6 000,00 EUR
Predmet dražby: jednoizbový 

byt o výmere 35,07 m2, na ul. Ľanová  v meste Levice. Byt č. 2 je na prízemí, 
vchod č. 2, v bytovom dome súpisné č. 3066. Podiel priestoru na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 3625/420123. 
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 894/18 je  o veľkosti 
3625/420123. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 8109, k.ú. Levice.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

POZADIE:
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GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN
0904 807 922

0904 807 922
montplastokna.sk, skorecigor@centrum.sk

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí
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20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity

Výročia a udalosti
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Chcete si
podať riadkový
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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Slovenská pošta zaznamenala už 
viac ako 20 typov podvodných e-
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich 
odosielateľom bola pošta. Adresáta 
vyzývajú k úhrade platieb za doru-
čenie zásielky, k zmene doručeniu či 
uloženiu zásielky či zaplateniu col-
ných poplatkov. 

Najnovšie dostávajú adresáti fa-
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej 
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré 
ponúkajú kúpu či predaj rozličných 
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svo-
jej platobnej karty cez falošnú stránku 
veľmi podobnú webovej stránke pošty, 
majú mu byť na účet pripísané peniaze 
za tovar.

Aj v tomto prípade ide o podvod, 
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani  nesprostredkúva pripísa-
nie peňazí na účet prostredníctvom e-
-mailov. Adresátov týchto podvodných 
emailov preto pošta vyzýva k ostraži-
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela-
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. 
Vizuály falošných mailov sú zverejnené 
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú 
adresáti aj falošné e-maily, prostredníc-
tvom ktorých si môžu údajne zmeniť 
doručenie alebo uloženie zásielky. In-
formácie z takéhoto e-mailu sú podob-
né informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných 
nepravdivostí.

Napríklad zákaznícka podpora 
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín 
denne, ale iba v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je 
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uve-
deného telefónneho číslo na Zákaz-
nícke centrum - 0850 192 413, pričom 
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto 
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej 
pošty, a preto by klienti nemali na také-
to emaily reagovať.

Okrem toho sa stále objavujú faloš-
né e-maily či SMS správy pod hlavičkou 
Slovenskej pošty, požadujúce od adre-
sátov úhrady poplatkov za doručenie 
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient 
akceptuje túto falošnú požiadavku, 
webový odkaz ho presmeruje rovno na 
platobnú bránu, kde má zadať údaje 
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa 
mali mať na pozore, pretože ani v tomto 
prípade nie je odosielateľom Slovenská 
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada 
poplatky prostredníctvom e-mailov či 
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj 
poplatok za colné konanie zaplatí klient 
priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská po-
šta trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetro-
vanie. 

Podvodníci v mene 
Slovenskej pošty stále útočia

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

volajte 0905 422 015

Pre podanie si INZERÁTU
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Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a 
v ostatných krajinách Európskej únie 
nové energetické štítky pre prvé druhy 
spotrebičov. Označenie A+++ skončilo. 

Nové energetické štítky umožnia 
jednoduchší výber úsporných zariadení. 
Zmena štítkov sa od 1. marca týka umý-
vačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou, 
chladničiek a mrazničiek, televízorov a 
elektronických displejov. Nové štítky majú 
jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu tried 
energetickej účinnosti od A po G. Zároveň 
sa postupy pri testovaní viac priblížili po-
užívaniu spotrebičov v praxi a pravidlá 
pre zaraďovanie do tried sú prísnejšie. 
„Podľa nových štítkov sú takmer všetky 
aktuálne dostupné najúspornejšie spot-
rebiče preradené do tried B a nižšie, ale 
neznamená to, že spotrebujú viac ener-
gie ako predtým. Nová najvyššia trieda A 
zostane vyhradená pre najinovatívnejšie 
zariadenia. 

Najviditeľnejšou novinkou na štít-
koch je QR kód. Po jeho nasnímaní zá-
kazník získa informáciu o ďalších vlast-
nostiach výrobku z európskej databázy 
EPREL. Napríklad pri práčkach tak bude 
možné zistiť, aká je účinnosť pláchania 

alebo koeficient účinnosti prania. Nové 
štítky začali výrobcovia pridávať do ba-
lenia k produktom od novembra 2020. V 
obchodoch a na webových stránkach sa 
však môžu objaviť až od 1. marca 2021. Vý-
menu štítkov k prvým skupinám spotrebi-
čov majú predajcovia zabezpečiť v priebe-
hu 14 pracovných dní do 18. marca 2021.

K zariadeniam s novými štítkami 
od marca patria aj chladničky na víno 
a takzvané profesionálne chladničky a 
mrazničky. Od 1. mája 2021 dostanú nové 
štítky pneumatiky a od 1. septembra 2021 
svetelné zdroje. Štítky k ďalším spotrebi-
čom budú menené postupne po schválení 
príslušných európskych nariadení.Všetky 
podstatné informácie o zmene štítkov a 
materiály na stiahnutie sú k dispozícii na 
stránke www.energetickestitky.sk.

Označenie A+++ na energetických 
štítkoch spotrebičov skončilo 

» red

21. marca 1953            
Antonín Zápotocký bol Národným zhro-
maždením zvolený za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Z  analýzy požiarovosti vyplýva, že 
najpočetnejšou skupinou požiarov 
v roku 2020 boli požiare súkromného 
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška 
škôd, spôsobených požiarom pred-
stavovala 570 660 Eur. 

Hasičský a záchranný zbor v súvis-
losti so zabezpečovaním ochrany lesov 
pred požiarmi a  jarným vypaľovaním 
trávy upozorňuje na  dodržiavanie po-
vinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), 
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 
314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. Práve  ten-
to zákon upravuje povinnosti právnic-
kých osôb, fyzických osôb podnikateľov 
a fyzických osôb v  súvislosti s  danou 
problematikou. Veľmi dôležitá je  povin-
nosť fyzických osôb „zabezpečovať plne-
nie opatrení v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, 
správe alebo v užívaní“, a to najmä dodr-
žiavaním zásad protipožiarnej bezpeč-
nosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, t.j. v  jarnom a suchom 
období. 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o  ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon 
nemá osobitné oprávnenie alebo odbor-
nú spôsobilosť, ktoré sa z  hľadiska pro-
tipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich 
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať 
prístup k  požiarnym zariadeniam alebo 
k vecným prostriedkom na ochranu pred 
požiarmi a  k  uzáverom rozvodných za-
riadení najmä elektrickej energie, plynu 
alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny po-
plach, privolať bezdôvodne hasičskú 
jednotku alebo zneužiť linku tiesňového 
volania.

Porušenie  tohto  zákazu je  možné 
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo 
výške 331 € a pre právnické osoby alebo 
fyzické osoby – podnikateľov vo výške 
16 596 € , prípadne je možné uložiť bloko-
vú pokutu za priestupok na úseku ochra-
ny pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. 

Jar je obdobím rizika požiarov

» Zdroj: HaZZ SR

Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

HECHT 1247 

www.trtechnic.sk

52,99 €

BLAUMANN Gourmet
Line Sada riadu

Kuchynovo.sk

99,99 €

Herné kreslo

shopjk.sk

139,00 €
169,00 € 149,00 €

KALÓRIE

REGIONPRESS

20,00 €



LV21-11 strana- 9

zamestnanielevicko 9

4
8
56

4
2

6

71

1
3

7
74
53
2

6
4

3

2

1

3
5S

U

D

O

K

U

59
-1
02

85
_0
18
2

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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Na trhu Slovenskej republiky sa po 
vypuknutí pandémie COVID-19 zvýšil 
dopyt po výrobkoch na ochranu dý-
chacích ciest. Medzi takéto výrobky 
patria textilné rúška a filtračné pol-
masky nazývané aj respirátory. Na 
uvedené skupiny výrobkov sa vzťahu-
jú rôzne právne predpisy a požiadav-
ky na bezpečnosť.

Textilné rúška musia byť priamo na 
výrobku alebo jeho obale označené mini-
málne týmito informáciami:
1. údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo aj 
dodávateľovi,
2. údajmi o spôsobe použitia a údržby 
výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vy-
plýva z jeho nesprávneho použitia alebo 
údržby,
3. údajmi o materiálovom zložení výrob-
ku.

Informácia o spôsobe údržby textil-
ného výrobku musí byťpre spotrebiteľa 
dostatočne zrozumiteľná a jednoznač-
ná. Výrobca textilného rúška pri jeho 
uvedení na trh musí vedieť deklarovať a 
preukázať, že ním uvedené rúško je bez-
pečné, napr. preukázaním zdravotnej ne-
závadnosti materiálov, z ktorých je rúško 
vyrobené. 

Filtračné polmasky proti časticiam 
sú podľa filtračnej účinnosti a maximál-
neho celkového prieniku rozdelené to 
troch tried:

• FFP1 – ochrana pred väčšími pevnými 
časticami. Celková účinnosť ochrany > 78 
percent.
• FFP2 – ochrana pred organickými a 
anorganickými časticami (ľahko toxické 
častice).
Celková účinnosť ochrany > 94 percent.
• FFP3 – ochrana organickými, anorga-
nickými časticami a biologickými časti-
cami (vírusy, baktérie, plesne, atď.). Cel-
ková účinnosť ochrany > 98 percent.

Všetky filtračné polmasky, aj ich naj-
menšie spotrebiteľské balenie musia byť 
zreteľne a trvale označené predpísanými 
údajmi.

Filtračné polmasky FFP1, FFP2 a 
FFP3 musia mať tiež vydaný certifikát EÚ 
skúšky typu. Certifikát musí byť vyda-
ný notifikovanou osobou na nariadenie 
EPaR2016/425 so sídlom v EÚ, ktorá je no-
tifikovaná na OOP na ochranu dýchacích 
orgánov s uvedením identifikačného čísla 
notifikovanej osoby.

Informácia obchodnej inšpekcie 
k rúškam a respirátorom

» red       Zdroj: SOI

Vzťahy medzi dodávateľmi a odbe-
rateľmi v potravinárstve majú neraz 
dosah až na samotného spotrebiteľa. 
Výsledok je jasný, je nevyhnutná pod-
pora slovenských produktov. 

Pozornosť potravinárov a obchod-
níkov sa v posledných dňoch upriamuje 
na legislatívny proces v súvislosti s ná-
vrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Návrh 
zákona poslanci NR SR posunuli ešte 
začiatkom februára 2021 do druhého číta-
nia.  Agrorezort po jej predložení do plé-
na NR SR totiž veľmi citlivo vníma všetky 
kroky, ktoré by nevyhnutne viedli k osla-
beniu pozície potravinárov a poľnohos-
podárov v dodávateľsko-odberateľských 
vzťahoch. 

„Vždy a v každej situácii som bol 
zástancom najférovejších riešení, aby 
výsledok prinášal rovnocennosť medzi 
partnermi a žiadna zo strán na nič ne-
doplácala. Preto dnes vítam toto silné 
spojenie pri ochrane našich potravinárov 
a prvovýrobcov. Rovnako vítam, že sme 
sa na správnom riešení zhodli spoločne,“ 
povedal na tlačovej konferencii minister 
Ján Mičovský za účasti zástupcov naj-
významnejších potravinárskych komôr.

V oblasti privátnych značiek vďaka 

pozmeňovaciemu má bude spotrebiteľ 
poznať obchodné meno a sídlo skutočné-
ho výrobcu. Za predpokladu, že o to vý-
robca požiada, odberateľ musí na obale 
uviesť aj obchodnú značku výrobcu, kto-
rá bude rovnocenne znázornená v porov-
naní s privátnou značkou. Tento zámer 
pomôže (podľa ministerstva) spotrebite-
ľom jednoducho získať jasnú informáciu 
o pôvode výrobku.

Pozmeňujúci návrh k tejto legislatíve 
a opatrenia v samotnej novele majú za 
cieľ zabezpečiť predovšetkým rovnováhu 
v obchodných vzťahoch medzi odberateľ-
mi a dodávateľmi potravín.

Poslaneckým návrhom dôjde k po-
nechaniu pôvodne vypusteného zákazu 
predaja pod nákupnú cenu konečnému 
spotrebiteľovi. Dôvodom je vytvoriť ga-
ranciu pre poľnohospodárov a potraviná-
rov, ktorí sa obávali, že zrušenie tohto zá-
kazu stlačí ich predajné ceny ešte nižšie.

Ochrana slovenských 
potravinárov s otáznikmi

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


