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KÚPIM BYT, DOM
aj zadĺžený s možnosťou ostať ďalej bývať
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HĽADÁME VEDÚCEHO/MAJSTRA
DO STOLÁRSKEJ VÝROBY

mzda od 1500 €/mesiac
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Objednávateľ: PROPAG Slovakia s.r.o., Čaka 127, 935 68, IČO: 45349312
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417
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Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu

Nitrianskeho samosprávneho kraja
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava,
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

a
4, 811 01 Bratislava,

29. októbra 2022
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INZERCIA

LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Levice, Demandice, 
Dolná Seč, Horné Semerovce, Horné Tu-
rovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, 
Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, 
Krškany, Lok, Plášťovce, Pohronský Rus-
kov, Malinovec, Santovka, Šahy, Šarovce, 
Tekovské Lužany, Lipník, Tlmače, Veľké 
Turovce, Veľký Ďur, Želiezovce 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, Čaj-
kov, Čaka, Devičany, Farná, Hronské Kľa-
čany, Hronské Kosihy, 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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (30.580 domácností)
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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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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

me si všetci
žnime im 
očnosť, že 
a tomu,

z nás s
vzájomm 

tým 
akúsi
har-

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO 
AJ BEZ STK TEL: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely - SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim S -Fabia, ale-
bo Corsa, Fiesta, Swist 
0903404189
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atd). tel. 0907 687634

»Predám 3 izbový byt v 
centre mesta znížená cena 
99000 € NEVOLAT!! RK. Č.M 
0915055544

»Predám pozemok na 
stavbu garáže pri priem-
stave. Cena 6 tis. 0908 631 
642 RK nevolať.

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682
»Predám novú krytinu On-
duline červená 2x0,86m. 
Mám 60 ks. Cena 13e ks, 
pri odbere 60 ks dohoda. 
0918495956

»Predám 30 l sud na ka-
pustu. O907 266 687. Zn. 
lacno.

»KÚPIM STARÉ VECI VŠEHO 
DRUHU. 0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918439124
»ODKÚPIM STARÉ MIN-
CE BANKOVKY A INÉ 
0903868361

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

»58r. hľadá priateľku 
0917049831
»Starší dôchodca menej 
pohyblivý hľadá ženu dô-
chodkyňu z LV na kama-
rátstvo. Tel.alebo sms na 
0907799535
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907277466
»Hľadám seriózny vzťah 
so symp. ženou, vek 60 až 
66r. SMS 0903404189
»HĽADÁM PRIATEĽKU nad 
60 rokov 0907113287

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 
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 Mzdové
účtovníctvo

Akreditovaný kurz v LEVICIACH

,,Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

Ing. Mária Tužinská, MBA - vzdelávacia agentúra
Info: 0907 859 884 • info@uctovnickekurzy.sk

www.uctovnickekurzy.sk

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

od 14.11.2022

Jednoduché
účtovníctvo

od 5.12.2022
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Tel:0905 267 750 LEVICE

78
-0

01
4-

1

Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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- pánske, dámske, detské farbenie, strihanie
- regenerácia vlasov, brazílsky keratín
- v ponuke vysokokvalitné vlasové produkty
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MONTÁŽ
sádrokartonových 

systémov:
montáž priečok,

predsadené steny,
stropy, podkrovie.
tel.: 0908 556 288

59
-0

00
0

100% 
EKOLOGICKÁ 
ELEKTRINA 

Mgr. Marián Kleštinec   tel. 0910 532 991

Možnosť 
financovania 

na splátky 
pre každého

VYPRACOVANIE CENOVEJ 
PONUKY ZDARMA

LEVICE A OKOLIE

MONTÁŽ

EŠTE

TENTO ROK

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) 
vydal Správu o stave planéty 2022, ktorá 
odhaľuje alarmujúci pokles početnosti 
populácií voľne žijúcich živočíchov v 
priemere o 69 %, a to za obdobie kratšie 
ako jeden ľudský život. 

„Čelíme súbežne dvom krízam – ľud-
skou činnosťou spôsobenej zmene klímy a 
strate biodiverzity, ktoré ohrozujú blahobyt 
a kvalitu života súčasných a budúcich ge-
nerácií. WWF je mimoriadne znepokojená 
novými údajmi v Správe o stave planéty, 
ktoré svedčia o zničujúcom poklese po-
pulácií voľne žijúcich živočíchov, najmä v 
tropických oblastiach, ktoré sú oblasťami s 
najvyššou biodiverzitou na svete. Ak chce-
me zvrátiť vývoj a zabezpečiť prosperujúcu 
budúcnosť pre ľudí aj pre prírodu, musíme 
urobiť systémové zmeny,“ hovorí Marco 
Lambertini, riaditeľ WWF International.

Sladkovodné živočíchy patria medzi 
najhrozenejšie - Údaje o poklese populá-
cií živočíchov (tzv. „Living Planet Index“) 
potvrdzujú najdramatickejší pokles u ži-
vočíchov v tropických oblastiach a u slad-
kovodných živočíchov. Medzi rokmi 1970 a 
2018 početnosť monitorovaných populácií 
živočíchov v Latinskej Amerike a karibskej 
oblasti poklesla v priemere o 94 %, u popu-
lácií sladkovodných živočíchov bol pokles 
početnosti v priemere 83 %. Pokles počet-
nosti populácií sladkovodných druhov 
spôsobuje najmä strata vhodných stano-

víšť spôsobená úpravami riek a mokradí a 
výstavbou bariér na riekach, ktoré bránia 
migrácii rýb a ďalších vodných živočíchov. 
Aj na Slovensku patria migrujúce ryby 
medzi najohrozenejšie. Celkovo je na Slo-
vensku v červenom zozname ohrozených 
druhov až 45 druhov rýb a 4 druhy mihúľ.

Pre zvrátenie trendu poklesu biodiver-
zity je potrebné zmeniť prístup k riekam. 
Európska únia si v Stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 dala za cieľ oslo-
bodiť, teda obnoviť 25-tisíc kilometrov voľne 
tečúcich riek. K cieľu sa prihlásilo aj Sloven-
sko novou Koncepciou vodnej politiky, kto-
rá kladie dôraz na revitalizácie riek a mok-
radí a spriechodňovanie riek. Podľa Dam 
Removal Europe bolo v Európe zbúraných 
už takmer päťtisíc hatí a priehrad. Správa 
o stave planéty 2022 uvádza príklady, ktoré 
potvrdzujú pozitívny efekt týchto krokov. 
Napríklad odstránenie dvoch bariér a sprie-
chodnenie ďalších na rieke Penobscot v 
Maine v USA prinieslo nárast populácií sle-
ďov či lososov z pár tisícov na dva milióny v 
priebehu piatich rokov.

Pokles populácií živočíchov 
je ohromujúci

» ren
autor foto Daniel Versteeg WWF
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Počas predchádzajúcich 12 rokov môjho pôsobenia v mestskom parlamente som sa pričinil:
- o vznik priemyselného parku v Leviciach
- o vydláždenie  a skrášlenie pešej zóny v centre mesta
- o rekonštrukciu námestia
- o výstavbu športovej haly
- o výstavbu kruhového objazdu na Ludanskej ceste
- o rekonštrukciu synagógy
- o umožnenie výstavby hotela Astrum,obchodného parku , Lidla, Kauflandu...
- o prepojenie mestských rozvodov  tepla s firmou Slovintegra  a zafixovanie cien tepla na 5 rokov-ako jediné mesto na Slovensku, 
- o protipovodňovú hrádzu pozdĺž potoka Podlužianka
- o vytvorenie parkovej zóny  spojenej so Schoellerovým parkom
- o optimalizáciu siete základných škôl v meste
a súkromne: o vznik oddelenia úrazovej chirurgie v Leviciach - ako zakladajúci člen 
                        o výstavbu polikliniky SANAT ako spolumajiteľ
                        a vznik modernej kliniky  XMED  pre lepšiu zdravotnú starostlivosť o občanov mesta Levice  a okolia

V nasledujúcom volebnom období mám predstavu dať jasnú víziu mestu Levice aj do budúcnosti, aby to nebolo 
len o  najbližších rokoch a aby mesto Levice prosperovalo  a aby  sa rozvíjalo a aby sa stalo centrom , nielen pre 
najbližšie okolie, ale aj pre veľkú časť Slovenska.
Vinou klimatických zmien nebude v blízkej budúcnosti nosnou  len poľnohospodárska činnosť.
Preto  sa budem snažiť o vykonanie prieskumného vrtu na geotermálnu energiu a v súvislosti s tým dať mestu 
Levice víziu kúpeľného mesta, zároveň týmto spôsobom zabezpečiť vykurovanie mestských častí-bytových 
domov a tým  obmedziť zdražovanie  tepla v meste.
Prerobiť mestské osvetlenie na solárne a tým šetriť elektrinu.
Zmeniť spôsob správy mestských parkov a zvýšiť ich kultúrnosť.
Výsadba  minimálne 200 stromov ročne,lebo to je  ochrana pred prehrievaním mesta v lete-čistejší vzduch.
Na jednosmerných uliciach vyhradiť pásma pre cyklistov. 
Úprava povrchu chodníkov/mnohé sú až nebezpečné/
-podporiť výstavbu parkovacích domov a tým riešiť parkovaciu problematiku mesta
-podporiť severný obchvat mesta, aby sa znížila záťaž autami  v meste
- vytvoriť podmienky na pravidelnejšie verejné aktivity mesta vychádzajúce z minulosti mesta ako trhového 
centra regiónu

MUDr. Peter Špánitz

Volebný obvod č. 2 55

Objednávateľ: MUDr. Peter Špánitz, Saratovská 83, 934 05 Levice
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

Kandidát do Mestského zastupiteľstva v Leviciach
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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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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.
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0944 114 930    

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.  
www.aftrade.sk

 

• ZASKLENIE LODŽII
• ROLETY A ŽALÚZIE NA OKNÁ

• PREKRYTIE BALKÓNOV ROLETAMI

30%
ZĽAVA
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STRIEKANÉ
IZOLÁCIE
podkrovie, väzníkové krovy,
stropy, podlahy,
betónové základy,
plechové haly

www.tmstriekaneizolacie.sk

0908 610 484
tmstriekaneizolacie@gmail.com

PUR PENOU
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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www.lexanzm.sk
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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

Volič preukáže svoju totožnosť v spoje-
ných krajských a komunálnych voľbách 
občianskym preukazom. Cudzinci sa 
preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvis-
losti upozorňuje, že cestovný pas alebo 
vodičský preukaz nie je možné použiť na 
zdokladovanie totožnosti. „Na hlasova-
nie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča 
bez dokladov pozná niektorý z členov 
okrskovej volebnej komisie,“ uvádza re-
zort na svojej webovej stránke a dodáva: 
„v prípade, že si volič v čase konania vo-
lieb do orgánov územnej samosprávy vy-
bavuje nový občiansky preukaz z dôvodu 
uplynutia doby jeho platnosti či nespráv-
nych alebo neplatných údajov tvoriacich 
jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa 
môže preukázať žiadosťou o vydanie ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdením o 
občianskom preukaze vydaným prísluš-
ným orgánom Policajného zboru.“

Nepreukázanie totožnosti bráni vo-
ličovi vo výkone práva hlasovať v danom 
momente, neznamená však, že volič svo-
je právo stráca. Totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca možno preukázať až do skon-

čenia hlasovania, teda do 20.00 h. Tieto 
pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Dôležitý je trvalý pobyt
Volič môže v spojených voľbách vo-

liť len v obci svojho trvalého pobytu. 
Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný. Preuká-
zanie totožnosti po vstupe do volebnej 
miestnosti je tak nielen súčasťou overe-
nia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či 
je volič oprávnený hlasovať vo volebnej 
miestnosti, do ktorej sa dostavil.

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zo-
znamu voličov. Volič si môže v úradných 
hodinách obce overiť, či je zapísaný v 
stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné 
a pravdivé a môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv.

Na účasť vo voľbách je potrebný 
občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk
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26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti
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35BYTOVÉ DOPLNKY - zrkadlá, svietniky, stojanyBYTOVÉ DOPLNKY - zrkadlá, svietniky, stojany
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23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti 24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 422 015
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25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 422 015
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Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 005, servis@cyda.sk, www.cyda.sk

TÚTO ZIMU 
SA DO TOHO 

OBUJEME 
SPOLO NE

ZIMNÉ
obutie
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Prezujte svoje auto v autorizovaných servisoch ŠKODA, kde si môžete vybra  z ve kej ponuky 
prémiových zna iek pneumatík za férové ceny. V aka programu ŠKODA Pneugarancia vám zabezpe íme 
cenové zvýhodnenie pri nákupe nových pneumatík v priebehu nasledujúcich 3 rokov.

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:
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Už v januári 2023 otvárame
nové moderné zariadenie
pre seniorov v Kalnej nad Hronom.
Klienti, ale aj záujemcovia o prácu
navštívte nás osobne alebo na stránke 
www.sypkads.sk

0918 249 832, 0905 512 061
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9 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

"Hesperus n.o. oznamuje, že do nového 
zariadenia sociálnych služieb v obci Keť 

prijíma žiadosti o poskytovanie 
sociálnych služieb. 

Písomne na adrese: ul. Kvetná 2566/37, 947 01 
Hurbanovo, alebo elektronicky: 

hesperuszemne@gmail.com, alebo telefonicky 
na čísle 0911 419 389."

Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava,
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

www.lukaskyselica.sk

TRANSPARENTNOSŤ
Nulová tolerancia korupcie na úradoch.

OTVORENOSŤ
Zvýšenie účasti verejnosti na rozhodovaní.

SPRAVODLIVOSŤ
Všetci musia mať rovnaké šance.

T

S
V

O
Z aní.

Nový ŠTART
pre Nitriansky kraj!

80
-0

20
8

Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že ako zamestnanec môžete okamžite skončiť svoj pracovný pomer,
ak vám váš zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí 
splatnosti?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
mint munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti 

munkaviszonyát, amennyiben a munkáltató nem fizeti meg
bérét az esedékességet követő 15 napon belül?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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Posuňme Nitriansky kraj do XXI. storočia! Objednávateľ: Socialisti.sk, Štefánikova trieda 71/44, 94931 Nitra, IČO: 52659071
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

Z Nitrianskeho kraja môžeme spraviť sebestačnejšiu a sociálnejšiu samosprávu. Modernú inšti-
túciu, ktorá udáva trendy, no zároveň chráni tradičné segmenty.

V súčasnosti je kraj odrazom jeho vedenia – utešujeme sa, že sme v relatívne dobrej kondícii, no 
pravda je taká, že pomaly strácame dych a ani zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý náš kraj 
v sebe skrýva. Skôr naopak – dych nám dochádza, čo sa prejavuje napríklad vysokým investič-
ným dlhom na cestách a mostoch.

Samosprávny kraj na čele s dobrým županom môže vytvárať nové pracovné miesta aj mimo kraj-
ského mesta, môže naštartovať poľnohospodárstvo, budovať nájomné byty či vytvárať podmien-
ky na využívanie lacnejších a ekologickejších zdrojov energie. A popri tom všetkom šetriť krajské 
prostriedky. To všetko samosprávny kraj realizovať môže. Stačí len, aby sa vo svojej činnosti ne-
obmedzoval na veci, ktoré mu vyslovene ukladá zákon.

Či už v profesijnom, alebo osobnom živote sa stretávam s mnohými vecami, s ktorými sme v Ni-
trianskom kraji „zaspali dobu“. Avšak s pracovnými postupmi nastavenými niekedy v roku 2007 
nemôžeme fungovať v roku 2022 a čakať, že zvládneme držať krok s ostatnými. Nitriansky kraj 
potrebuje vo vedení zásadnú zmenu. Preto som sa rozhodol kandidovať na posty predsedu NSK 
a poslanca NSK za okres Nitra a spolu s ďalšími kandidátmi za hnutie Socialisti.sk vám ponúknuť 
náš program. 

Program, v ktorom kraj nie je obmedzene chápaný ako údržbár, ktorý len svieti a kúri v školách 
a múzeách. Ale naopak – využíva všetky dostupné možnosti a snaží sa zlepšovať každodenný 
život obyvateľov.

Artur Bekmatov

Naše desatoro: 
1. Rozbehnúť intenzívnu rekonštrukciu ciest a mostov
2. Vytvárať nové pracovné miesta v regióne pomocou krajských sociálnych podnikov
3. Založiť krajskú dopravnú spoločnosť
4. Budovať nájomné bývanie v nevyužívaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve kraja
5. Rozvíjať poľnohospodárstvo a pomáhať drobným pestovateľom
6. Naštartovať využívanie geotermálnej energie
7. Prepájať stredné školstvo s praxou pomocou duálneho vzdelávania
8. Zvyšovanie počtu dopravných spojov
9. Zaviesť participatívny rozpočet a zvýšiť transparentnosť kraja
10. Zastaviť rozpredaj majetku kraja



LV22-42 strana 12

ZÁHRADA, KULTÚRAZDRAVIE / SLUŽBYZDRAVIE / SLUŽBY NNajčítanejšie regionálne novinyajčítanejšie regionálne noviny
1212

34
-0
1

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
6
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 

potravinárov 
Slovenskej republiky 

Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


