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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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INZERCIA

 

LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

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

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, 
Želiezovce 

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   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    32.480 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)

Pred troma týždňami sme sa obráti-
li s prosbou na našich klientov – spo-
ločnosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na pomoc 
obetiam ruského vojenského útoku 
na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 384 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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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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»KÚPIM NAHRADNE DIELY NA 
STARE MOTORKY ZNACKY JAWA 
ČZ PIONIER TATRAN STADION 
PLECHARINU NADRZE MOTORY. 
PONUKNITE 0915215406
»KUPIM VASE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL:0919420515
»Kupim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zapla-
tim. 0949 371 361

»KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682
»DARUJEM SKRIDLE, 0911 
501 719

»Predám malotraktor Ko-
zárovce O907113287

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»KUPIM STARE VECI VSEHO 
DRUHU.0905674276
»ODKUPIM MINCE BANKOVKY 
VECI ZO STRIEBRA PRIBORY 
SVIETNIKY TABATIERKY A INE 
0903868361

»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276
»Kto nám ostrihá ovocné 
stromy nízkokmeny v Žele-
zovciach. 0903 990 536.

»Hľadám priateľku. Kozá-
rovce 0907113287
»Slusny muz,VS,hlada 
priatelku nad 58r. SMS 
0903404189
»57r.hlada priatel-
ku0917049831
»Hľadám priateľku nad 
55 rokov KO zarovce 
0907113287

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

05 DOMY / predaj   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Nachádzame sa v situácii, v akej sme 
nikdy neboli. Každá naša emócia, ale aj 
rozdielna emócia niekoho iného je pod-
ľa odborníkov v poriadku v konfrontácii 
s nečakanou situáciou.

V súvislosti s tým môžeme u seba alebo 
u druhých vnímať ťažkosti s koncentrá-
ciou a pamäťou, zhoršený výkon, nepokoj, 
podráždenosť a vnútorné napätie, otupe-
nosť zmyslov až apatiu, pocit zahltenia, za-
plavenia, úbytok alebo, naopak, prebytok 
energie, nechutenstvo, nespavosť, plačli-
vosť, precitlivenosť, intenzívne negatívne 
myšlienky spojené s budúcnosťou, telesný 
diskomfort – bolesť hlavy, napätie v rôz-
nych častiach tela. 

Takto si môžeme pomôcť sami:
- Uvedomme si, že tieto pocity sú normál-
nou reakciou na nenormálnu situáciu, prij-
mime ich, neodsudzujme ich u seba ani u 
iných. 
- Prijmime fakt, že táto situácia tu jednodu-
cho je, ale jedného dňa prejde. 
- Snažme sa zachovať pokoj, zhlboka dý-
chajme. Buďme aj v tomto ťažkom období 
láskaví a pomáhajme druhým. 
- Zostaňme v spojení so svojimi blízkymi 
a priateľmi. Dodáva to pocit bezpečia a 
zmierňuje to stres. 
- Obmedzme prístup k médiám. Sledovanie 
správ v nás udržiava napätie a pocit ohro-
zenia. 

- Vyhľadávajme informácie z oficiálnych 
zdrojov. 
- Nešírme neoverené správy a hoaxy. 
- Zapojme sa do komunitnej pomoci. 
- Strach, úzkosť či plač sú v tejto chvíli úpl-
ne normálne a pochopiteľné emócie. Ne-
hanbime sa za ne. Naopak, hovorme o tom 
s blízkymi ľuďmi, nezostávajme s našimi 
myšlienkami a pocitmi osamote. Pomôže aj 
písanie denníka. 
- Počúvajme svoje vnútorné potreby a daj-
me im priestor – je v poriadku vyjadriť so-
lidaritu či zapojiť sa do pomoci, ale aj nevy-
jadrovať sa a zostať neutrálny. 
- Vyhýbajme sa alkoholu a veľkým dávkam 
kofeínu - môžu podporovať napätie a úzkosť. 

S dôverou sa obráťte na odbornú po-
moc, ak cítite, že si s intenzitou negatívnych 
pocitov neviete sami poradiť - tím odborní-
kov a odborníčok na krízovej Linke dôve-
ry Nezábudka je pripravený vám pomôcť 
prejsť cez tieto pocity. Volať môžete non-
stop bezplatne na 0800 800 566.

Ako psychicky 
zvládnuť aktuálnu situáciu

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Informácie poskytla Liga za duševné zdravie

Ilustračné foto. zdroj foto cocoparisienne pixabay
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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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.

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTY LAVIČKY
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pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com

S DOVOZOM  po  SR

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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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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Objednávky na:

www.medikaexpert.sk alebo na tel.: 0904 552 345

,6035  s DPH
EUR

,9724  s DPH
EUR ,2010  s DPH

EUR

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása a mladosť

Balíček
IMUNITA

VITAMÍN C a ZINOK
za zvýhodnenú cenu:

Jódové
tabletky
150 mcg

5
9
-1
3
2

3
3
-0
0
1
7

5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR

Konfucius   
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby 
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.

C i t á t y



LV22-13 strana- 8

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

87-0004

75-25


