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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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



LV22-16 strana- 2

redakčné slovo / služby, auTo-MoTo Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

LEVICKO
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www.regionpress.sk
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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-
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Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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»Predám Peugeot 301. 3 
ročný najazdených 7000 
km Kozárovce 0907113287

»Odkupim motorky JAWA 
SIMSON BABETA MUSTANG 
PIONIER MOPED STADION aj 
nepojazdn, dobre zaplatim 
0904274781
»KUPIM VASE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL:0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»KKUPIM MOTORKU ZNAČKY 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC/
MZ 150 250/AJ POKAZENE 
NEKOMPLETNE PONUKNITE 
0915215406

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»Kupim,vymenim holu-
by. Vychod. kotrmeliak. 
0904980017

»KUPIM STARE VECI VSEHO 
DRUHU.0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»ODKUPIM MINCE BANKOV-
KY PAROZIE VECI ZO STRIEBRA 
SVIETNIKY PODNOSY VYZNA-
MENANIA A INE 0903868361
»ODKUPIM MINCE BANKOVKY 
A INE 0903868361

»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276

»57r.hlada priatelku 
0917049831
»HĽADÁM PRIATEĽKU nad 55 
ROKOV KOZÁROVCE -pani ak 
nemáte kde bývať tak Ko-
zárovce 0907113287
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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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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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.

WWW.reGionPress.sk
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Tel.: 036/631 20 05, servis@cyda.sk, www.cyda.sk
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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.

Minulý mesiac sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoloč-
nosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na po-
moc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme 
každému inzerentovi možnosť na-
výšiť svoju faktúru za uverejnený 
inzerát o symbolickú sumu 1 euro. 
K tomuto euru sme pridali ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdali 
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri 
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Sme radi, že vďaka dobrosrdeč-
nosti našich klientov sme mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému 
krížu ďalšou sumou vo výške 342 
eur a celkovou sme sa tak spolu         
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí túto akciu podporili. Zoznam 
firiem, ktoré spolu s nami pomohli 
zverejňujeme na webovej stránke 
www.regionpress.sk, v sekcii Ak-
tuality.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu

7
5
-4
1

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti

24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks

7
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Ministerstvo životného prostredia SR 
(MŽP) prostredníctvom Slovenskej 
agentúry životného prostredia (SAŽP) 
zverejnilo scenár a kritériá postupu pri 
realizácii obnovy 30-tisíc rodinných 
domov financovaných z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. Samotná výzva bude 
vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca 
roka potom uzatvorí SAŽP zmluvy na 
obnovu prvých 4-tisíc rodinných do-
mov. Podmienky poskytnutia finanč-
ných prostriedkov budú špecifikované a 
záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

„Vytvorili sme mechanizmus, aby 
prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať 
aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčas-
nosti nedokázala ani čiastočne financo-
vať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil 
minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou 
budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, 
ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťaž-
kým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, 
je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti 
domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a 
teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné 
opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. 
Záujemca bude môcť podporu využiť buď 
na jedno opatrenie, alebo kombináciu 
viacerých, podľa jeho finančných mož-
ností. Náklady mu budú preplatené až po 
vydokladovaní zrealizovanej obnovy, ale-
bo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného 
domu. Vlastník môže získať financie na 
obnovu 10 a viac ročného domu na základe 
listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne 
znevýhodnení žiadatelia budú môcť požia-
dať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finanč-
ných prostriedkov na obnovu uhradí štát. 
Štandardná skupina žiadateľov môže do-
stať 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmien-
kou je dátum objednania prác, tovarov a 
služieb pri obnove rodinného domu, ktorý 
nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu 
podmienok oprávnenosti v predstihu aj 
preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Ak-
tuálne podmienky pripravovanej výzvy 
a všetky ďalšie informácie môžu záujem-
covia získať ihneď na bezplatnej Zelenej 
linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe 
www.obnovdom.sk.

SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych 
kancelárií v krajských mestách, ale s ohľa-
dom na spádové oblasti pribudnú aj kan-
celárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zverejnili podmienky obnovy 
rodinných domov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto paulbr75 pixabay

Liptov je prekrásny horský región 
na severe Slovenska a nájdete tam 
veľa pekných miest, ktoré sa oplatí 
vidieť a zažiť. Medzi najobľúbenejšie 
z nich patrí Čutkovská dolina, kde 
nájdete aj náučný chodník vhodný 
pre všetky vekové kategórie.

Čutkovská dolina sa nachádza na 
území Veľkej Fatry, neďaleko mesta Ru-
žomberok. Nadšenci a turisti z Černovej 
tam vytvorili aj s podporou regiónu Lip-
tov náučný chodník pod názvom Známa 
– neznáma Čutkovská dolina. Komplet-
ný chodník aj s odbočeniami je dlhý 6,6 
kilometra a má desať tabúľ, šesť mostí-
kov a tri lavičky na sedenie. Najväčšími 
lákadlami sú až 24 metrov vysoký vodo-
pád a 64 metrov dlhá tiesňava. Chodník 
zväčša vedie po asfaltovej ceste, takže 
ho zvládnu bez väčších ťažkostí všetky 
vekové kategórie návštevníkov.

Tajomstvá fauny a flóry
Cestou náučným chodníkom natrafí-

te na desať náučných tabúľ. Tie odha-
ľujú tajomstvá fauny a flóry Liptova. 
Tri tabule sa nachádzajú v ťažšie prí-
stupnom lesnom teréne, takpovediac 
v divočine. Ukazujú turistom doslova 
klenoty, ktorými sú čarovné vodopá-
dy, tiesňavy, husté lesy pripomínajúce 
pralesy. Najvyšším bodom chodníka je 
tiesňava v nadmorskej výške 850 met-

rov. Samotný kaňon tiesňavy meria 64 
metov a vytvoril ho Čutkovský potok. 
Trasa sa začína pri Kolibe u Dobrého 
pastiera, nasleduje – Červená skala – 
Rázcestie k Jeleniemu vodopádu – Je-
lení vodopád – Rázcestie k Jamišnému 
vodopádu – Jamišné vodopády a Ties-
ňava za dierou. Naspäť sa môžete vrátiť 
rovnakou trasou až k začiatku náučné-
ho chodníka.

Ako sa tam dostať?
Ak sa do Čutkovskej doliny privezie-

te autom, zaparkovať sa dá bezplatne 
na parkovisku pri Kolibe u Dobrého 
pastiera. V prípade, že chcete využiť 
verejnú dopravu, tak z autobusovej 
či vlakovej stanice v Ružomberku je 
možnosť cestovať tam MHD, pričom 
zastávka je umiestnená len 5 minút od 
začiatku Čutkovskej doliny, hneď pri 
hlavnej ceste.

Náučný chodník Známa 
– neznáma Čutkovská dolina

» ren

Zdroj informácií a foto Visit Liptov, Visitliptov.sk

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti

27. apríla 2005 
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na 
svete – Airbus A380 

Výročia a udalosti

28. apríla 1950 
v Česko-Slovensku prebehla akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi

Výročia a udalosti
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red.

KOLAGÉN NA KĹBY
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU

TERAZ ZA 

AKCIOVÁ CENA -10%

32,00
EUR

Zadajte kód  OPLATISA  do poľa pre zľavový kupón košíku
e-shopu: www.medikaexpert.sk
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

3
3
-0
0
2
4



LV22-16 strana-12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

ZÁHRADA, KULTÚRANajčítanejšie regionálne noviny
12

75
-2
5

87
-0
00

4


