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KÚPIM

BYT, DOM
aj zadĺžený

s možnosťou ostať
ďalej bývať

0948 001 811
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OSOBNÝ 
BANKROT

0915 896 536
0948 181 538

EXEKÚCIE
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Predaj črepníkových chryzantém
Levice, Farná

Možnosť dovozu podľa dohody
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Lukáš KYSELICA pozýva na 

JESENNÉ SLÁVNOSTI 
22. október 2022, 10:00 - 18:00
NITRA, Svätoplukovo námestie

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   

NITRA, Svävvvvvvvvvvvvvvvvvvv toplukovo námestie animačný program, súťaže pre deti a ich rodičov
výstava tekvíc
zhotovenie šarkanov a strašiakov zo sena
hudobný program
ochutnávky jesenných špecialít
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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)

Blíži sa čas komunálnych volieb. Bill-
boardy aj rozličné reklamné pútače 
sa plnia plagátmi s podobizňami tých, 
ktorí sa uchádzajú o našu priazeň. Na 
stránkach novín a časopisov pribúdajú 
inzeráty kandidátov na posty staros-
tov, primátorov, županov i poslancov 
a taktiež výpočty ich predvolebných 
sľubov. Na každom kroku je cítiť, že sa 
zvolebnieva.

Pri tejto príležitosti som si spomenula 
na obľúbenú rozprávku z mojich detských 
čias. Boli to príbehy o Ferdovi mravcovi, 
chrobákovi Truhlíkovi a lienke. A práve 
pri spomínanom Truhlíkovi by som sa 
rada pristavila. Bol známy tým, že na kaž-
dom kroku rečnil o tom, ako všade bol, 
všetko videl a všetkému rozumie. Avšak 
vo chvíli, keď bolo potrebné pristúpiť od 
slov k činom, ukázala sa jeho pravá tvár. 
Prečo o tom vlastne hovorím? Pretože by 
sme mali byť obozretní a zistiť si skôr, ako 
vložíme do urny náš hlasovací lístok, či tí, 
ktorým chceme dať svoj hlas, sú skutočne 
aj ľuďmi činu, nie len planých sľubov.

Rovnako sa majme na pozore, aby 
sme si za svojich zástupcov nevybrali ľudí, 
ktorí žijú v presvedčení, že majú patent na 
všetko. Domnievajú sa, že práve oni vedia 
najlepšie, čo je pre ich okolie dobré a nie 
sú ochotní načúvať iným, pripustiť roz-
dielny názor, robiť kompromisy či hľadať 
napriek rozdielom spoločné konštruktív-
ne riešenia a v podstate v praxi napĺňajú 
heslo „kto nejde s nami, ide proti nám“.

Už o pár dní nás čakajú spojené voľby, 
teda voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Nezrieknime sa príležitosti uplatniť si 
svoje volebné právo a zvoliť 
si tých, ktorí nás budú na-
sledujúce roky zastupovať. 
Voľme múdro, pretože 
práve od nich bude vo 
veľkej miere závisieť to, 
ako sa nám bude v na-
šich krajoch, mestách 
a obciach žiť.

Zvolebnieva sa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

rávo a zvoliť 
s budú na-
astupovať. 

pretože 
bude voo
isieť to,, 
e v na-
stách
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HĽADÁME VEDÚCEHO/MAJSTRA
DO STOLÁRSKEJ VÝROBY

mzda od 1500 €/mesiac
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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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»Predám malotraktor Ko-
zárovce 0907113287
»Predám výkonný rotava-
tor zľava 150 eur Kozárov-
ce 0907113287

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO 
AJ BEZ STK TEL:0919420515
»CZ 175 JAWA 250 350 STA-
RY PIONIER MUSTANG STA-
DION JAWA 90 SIMSON KÚ-
PIM TIETO MOTORKY PLATIM 
IHNED 0915215406
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

 

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»PREDÁM 2KG NELUPA-
NÉ ORECHY ZA 10EURO 
DOBIERKOU POŠLEM VÁM 
0905895285

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

»Predam kaze do mag-
netofonu. Video rekorder 
znacky Tesla. Vianocny 
stromcek vyska 210 cm. 
Kontakt 0902 321 104
»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276

»HĽADÁM PRIATEĽKU 
nad 60 rokov Kozárovce 
0907113287
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

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

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 
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MALIARSKE PRÁCE V LEVICIACH A V OKOLÍ
 WWW.MALOVANIELEVICE.SK

0915 647 681
Realizujeme
všetky druhy

maliarskych prác

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
TEPOVANIE A PRENÁJOM

TEPOVAČOV – Kärcher

• INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
• DOSTUPNÉ TERMÍNY
• VERNOSTNÉ A MNOŽSTEVNÉ
   ZĽAVY
• ZÁKAZKY VAČŠIEHO AJ
  MENŠIEHO ROZSAHU

• CENOVÁ PONUKA A
  OBHLIADKA ZADARMO
• DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
• ZAKRÝVANIE PRED
  MAĽOVANÍM
• NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ
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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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16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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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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Ponúkam strojové
     omietky
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784

Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren
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- pánske, dámske, detské farbenie, strihanie
- regenerácia vlasov, brazílsky keratín
- v ponuke vysokokvalitné vlasové produkty
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Využite aktuálne AKCIE
na sety práčiek a sušičiek prádla

Grátis 5 ročná záruka

Cash-back alebo poukážky na nákup až do výšky 240 Eur

Zvýhodnené ceny pri kúpe setu
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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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Kalnická cesta 13, LEVICE CE
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Obrazy z návštevy dediny Mariam-
nagar na juhu Pakistanu ostávajú hl-
boko vryté v srdci biskupa Samsona 
Shukardina z Hyderabadu. Začiat-
kom septembra ju zaliala povodeň. 

„Miestni obyvatelia namiesto toho, 
aby chránili sami seba, umiestnili siete 
proti komárom na svoje hospodárske 
zvieratá. Kozy a kravy sú ich zdrojom 
príjmov, ako aj mlieka,“ hovorí biskup 
Samson pre nadáciu ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi. V zaliatych dedinách je 
kvôli komárom veľmi ťažké stráviť čo 
len jednu noc. Všetky cirkevné školy v 
povodňových oblastiach sú zatvorené, 
ich nábytok zničený a steny deravé. 

V júli a auguste zasiahli Pakistan 
extrémne zrážky, ktoré spolu s topením 
ľadovcov spôsobili rozsiahle záplavy. 
Poškodili vyše 2 milióny domov, usmr-
tili takmer 1600 ľudí a vyše milióna 
zvierat. Znivočili tiež úrodu a tak pri-
pravili o živobytie ďalšie milióny oby-
vateľov. 

65-ročný Patras Baagh pestuje ba-
vlnu a ibištek na desiatich hektároch 
pôdy. „Počas rekordných letných horú-
čav, keď sme poľnohospodársku vodu 
mali iba raz za mesiac, boli rastliny vy-
prahnuté. Teraz hnijú pod dvomi met-
rami vody,“ hovorí zúfalý Baagh. 

Všadeprítomné komáre rozširujú 

nákazu. Ľudia a najmä deti trpia choro-
bami ako horúčka dengue, malária, či 
kožné ochorenia. Namiesto zničených 
domov je teraz ich prístreškom holé 
nebo. Najviac postihnutí sú tí, ktorí už 
beztak nič nemali – o svoj skromný do-
mov prišli najmä ľudia žijúci nelegálne 
vo vyschnutých korytách riek. 

Bude trvať najmenej šesť mesiacov, 
kým voda vyschne. V dedinách totiž 
neexistuje žiadny odvodňovací systém. 

Núdzová pomoc preto prichádza z 
iných krajín. Aj nadácia ACN vyčleni-
la finančné prostriedky na pomoc pre 
viac ako 5000 rodín v diecéze Hydera-
bad, ako i pre ďalších vyše 300 rodín v 
Karáčí. Pripojiť k pomoci sa môžete na 
www.acnslovensko.sk. 

Chránia radšej dobytok, ako seba

» ACN
zdroj foto ACN
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15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0905 422 015
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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

59
-0
37
5

ktorá pomáha
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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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Pohyb prospieva 
telu aj mysli
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"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."

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Blažena Valkovičová
0905 422 015

LEVICKO
valkovicova@regionpress.sk

POSLEDNÁ
MOŽNOSŤ
OSLOVIŤ
VOLIČOV

S nami sa o Vás dozvie každý
uzávierka 18.10.2022
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549

75
-5

8


