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Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať

0948 001 811
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VYKONÁVAME
VÝRUBY A POSTUPNÉ

OPIĽOVANIE
STROMOV

HOROLEZECKOU TECHNIKOU
A INÉ VÝŠKOVÉ PRÁCE

0904 181 224
www.pilcik.sk
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STAVEBNÝ DOZOR
Rodinné domy, drobné stavby, stavebné povolenia

0948 173 279
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 Mzdové účtovníctvo
a personalistika

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 16.01.2023
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Prijmeme do TPP

pracovníčku
do čistiarne
v Leviciach.

Plat: 4,69 €

brutto/hod.

Bližšie info:

0908 796 832
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5 komorového

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
info@oknook.sk - 0911 88 77 51 - 0903 88 77 51

17 rokov na trhu

5 rokov záruka

NAJLEPŠIE
CENY

V OKRESE
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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.
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»Kúpim motocykle Jawa/
C Z/Babet ta/Stadion/
Pionier/Simson aj iné. 
Slušne zaplatím. 0949 
371 361
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195
»ZA ÚČELOM ROZŠÍRENIA 
ZBIERKY KÚPIM STARÉHO 
PIONIERA MUSTANGA SIM-
SON ENDURO ELECTRONIC 
STELU MOPED STADION AJ 
POKAZENÉ PLATÍM IHNEĎ 
PONÚKNITE 0915215406

»predám 3 izbový byt 
v centre mesta znížená 
cena 97000€ NEVOLAŤ!! 
RK. Č.M 0915055544

»Predám 2 záhrady s 
domčekom v Krškanoch 
pri Leviciach. 0907518693  
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960

»Predám krásne Yorkshi-
re teriér šteniatka. Od-
chované v byte, v čistote.
Zaočkované, čip,preukaz 
0911 376672
»Predám kvalitný rota-
vátor a benzínovú kosač-
ku na trávu Kozárovce 
0907113287 

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

» Predám počítač Asus 
aj BENO dobrom stave 
aj rôzne video hry lacno. 
0918306813

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

»58 r. hľadá priateľku 
0917049831
»Hľadám symp. pria-
teľku nad 58 r. SMS 
0903404189
»Hľadám priateľku nad 
60 rokov Kozárovce 
0907113287

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

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.

Osadením prvej info tabule spúšťa 
oblastná organizácia cestovného ru-
chu Rezort Piešťany projekt Okná do 
histórie. Jeho zámerom je poskytnúť 
obyvateľom a návštevníkom mesta in-
formácie o dominantách a pamätihod-
nostiach mesta aj s pohľadom na ich 
niekdajší vzhľad.

„Okná do minulosti realizujeme v 
spolupráci s Balneologickým múzeom Im-
richa Wintera – odborným spolupracovní-
kom projektu, piešťanskými kúpeľmi, sta-
vebným úradom a Krajským pamiatkovým 
úradom Trnava,“ informuje výkonná 
riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Ne-
volná. „O mnohých úžasných miestach 
v Piešťanoch ľudia nikdy nepočuli, preto 
ich chceme postupne cez tento projekt 
znovu objavovať a približovať verejnosti. 
Historické okná poskytnú jedinečné po-
hľady na to, čo sa zmenilo, alebo dokonca 
z Piešťan úplne zmizlo. Nahratím QR kódu 
môžu návštevníci rozšíriť svoj zážitok aj o 
audiovizuálny rozmer.“

Ožijú aj zaniknuté 
Františkove kúpele

Dnes už neexistujúce Františkove kú-
pele na Kúpeľnom ostrove ožijú pred oča-
mi každého, kto sa pristaví pri náučnej ta-

buli osadenej na mieste tohto zaniknutého 
kúpeľného domu. Dobová fotografia na 
skle poskytuje dávny pohľad na zanik-
nuté Františkove kúpele, ktoré stáli na za-
čiatku Kúpeľného ostrova oproti dnešné-
mu hotelu Thermia Palace. Honosná 
budova Františkových kúpeľov bola po-
menovaná podľa vtedajšieho panovníka 
Františka Jozefa I. a patrila k prvým veľ-
kým stavebným aktivitám nájomcov kú-
peľov Winterovcov na Kúpeľnom ostrove. 
Objekt bol slávnostne otvorený v júli 1898 
ako moderný kúpeľný dom určený pre ná-
ročnú klientelu. Pri kolísaní hladiny Váhu 
však do bazénov prenikala spodná voda a 
termálnu vodu bolo potrebné dopravovať 
do objektu potrubím, čím dochádzalo k 
jej ochladeniu. Pre technické problémy 
sa budova koncom 20. rokov 20. storočia 
prestala využívať na liečebné účely a slú-
žila ako sklady a provizórne ubytovanie 
pre zamestnancov kúpeľov. V nasledu-
júcich desaťročiach bolo predstavených 
niekoľko zámerov využitia objektu, no ani 
jeden sa nerealizoval. V roku 1967 bola bu-
dova asanovaná. 

Po zaniknutých Františkových kúpe-
ľoch sa ďalšie Okno do histórie otvorí pri 
Starom kláštore, kde budú na info tabuli 
linkou dokreslené neexistujúce časti. 

Otvárajú okná do histórie

» ren
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 422 015

VIZITKY
0905 422 015
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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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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.

78
-0
01
1

36
-0
00
3

SBS GUARDING s. r. o.

€

@
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

7

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LIH
1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*
-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96-0008

Volajte:Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


