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KÚPIM

BYT, DOM
aj zadĺžený

s možnosťou ostať
ďalej bývať

0948 001 811 59
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PREDAJ TRADIČNÝCH
VIANOČNÝCH TRUBIČIEK
LEVICE A OKOLIE
0949 725 202
rojo.zahrady@gmail.com
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Poľnohospodárske družstvo Bátovce
hľadá do pracovného pomeru

traktoristu do živočíšnej výroby

kontakt: 0905 555 972

Manipulácia najmä s hnojom a slamou.
Dvojzmenná prevádzka, pracovný čas 3:00-20:00.
Mzda 5 eur/hod. Nutnosť práce cez víkend a počas sviatkov.
Vodičský preukaz „T“.
Možnosť nocľahu po dlhej zmene pred krátkou. 
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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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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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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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RÝCHLE DODANIE 59
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- pánske, dámske, detské farbenie, strihanie
- regenerácia vlasov, brazílsky keratín
- v ponuke vysokokvalitné vlasové produkty
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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
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.580 domácností)

59
-0
40
0

59
-0
41
9

  
 59

-0
36
3

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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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
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INZERCIA
0905 422 015
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»Kupim gumeny mech do 
talianskej domacej vodar-
ni 80 litrova Kozarovce 
0907113287
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO 
AJ BEZ STK TEL:0919420515
»Kupim starodavny bicy-
kel aj nekompletny,rozne 
diely(kolesa,svetla,kostry-
,atd).tel. 0907 687634

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

»Kupim pozemok, ornu 
podu. Platba ihned. 0944 
469 960

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682 

»Kupim malotraktor AGZAT 
alebo VARI, aj nefunkcny - 
nepouzivany 0904274781

»KUPIM STARE VECI VSEHO 
DRUHU.0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918439124
»ODKUPIM STARE MIN-
CE BANKOVKY A INE 
0903868361

»Darujem fenu krizenec 
NOaBradac0917049831
»Darujem fenu,krizenec 
BO a ST 0917049831

»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276
»Predam za 70 kocik, 
0918061455

»HĽADÁM SI PRÁCU AJ MEN-
ŠIE BRIGÁDY, SOM MURÁR - 
MALIAR Tel:0904372242 

Hladam priatelku nad 
60 rokov Kozarovce 
0907113287
58r.hlada priatel-
ku0917049831
Hladam serioznu zna-
most so zenou 60-67 r. 
0903404189

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 hore.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bituflex.sk
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Ponúkam strojové
     omietky

j
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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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0905 422 015
Inzerát, ktorý predáva

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.



LV22-47 strana 5

AUTO-MOTO, SLUŽBYLEVICKO
5

VÝHODNÉ 
FINANCOVANIE

KOMPLETNÉ 
ZIMNÉ KOLESÁ

5 RO NÝ SERVIS 5 RO NÁ ZÁRUKA

Je dobré ma   lipa. Získajte modely ŠKODA s balíkom bene  tov 
5 rokov pohody a cenovou garanciou až na 12 mesiacov! 
Objednávajte nové vozidlo už teraz a užite si všetky bene  ty programu.

EVA MÁ
FILIPA

ŠKODA SCALA, 
KAMIQ A FABIA

S CENOVOU GARANCIOU 
A BALÍKOM BENEFITOV

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre FABIA, SCALA a KAMIQ: 5,0 – 6,3 l/100 km, 113 – 143 g/km. 5-ro ný servis pokrýva náklady spojené so základnou údržbou 
pod a predpisov výrobcu s de  novanými úkonmi a materiálom. Zimné komplety – zákl. druh pneumatík a plechových diskov v závislosti od modelu. Uvedená reklamná 
ponuka platí do 31. 12. 2022. Informácie a fotogra  e majú informatívno-ilustra ný charakter, všetky podrobnosti vám poskytne autorizovaný predajca ŠKODA.

www.skoda-auto.sk
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Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.:  036/63 12 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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ČAKÁTE NA UMIESTNENIE V 
ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE,
PRÍĎTE K NÁM!

 

 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

59
-0
40
8

Kalvinské námestie 2, Levice

Otváracie hodiny: PO - PIA: 09:00 - 17:00 SO: 9:00 - 12:00

Zlatníctvo T-Gold

• Šperky ALO DIAMONDS
• Široký výber šperkov zo zlata
• Výroba obrúčiek ale aj šperkov
• Výmena starého šperku za nový
• Hodiny - náramkové - nástenné
• Kryštál, porcelán

036/622 80 21

Predaj a výroba s tradíciou
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Tel:0905 267 750 LEVICE
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 Predaj, montáž a servis plastových
   a hliníkových okien a dverí,
   tieniacej techniky
 Zasklievanie  

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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SBS GUARDING s. r. o.

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

46
12

20
12

0-
2

52
-0

23
5



LV22-47 strana 8

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

99
-1
94

PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 
(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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