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INZERCIA

 

DUNAJSKOSTREDSKO

Zora Kováčová          0905 719 132

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé Bla-
hovo, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Gab-
číkovo, Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, 
Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorní-
ky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kra-
čany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč 
na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľ-
níky, Trhová Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, 
Horný Bar, Štvrtok na Ostrove, Trnávka, 
Veľká Paka, Zlaté Klasy, Malé Blahovo, 
Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová 
Potôň, Rohovce, Šamorín, Veľké Bla-
hovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská 
Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trnavská 11
903 01 SENEC

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.320 domácností)

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
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KURZ SBS

KURAM
KN - Volajte: 0905 312 160
BA - Volajte:  0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Bratislava / Komárno 
kurzy začínajú   BA - 16. 1. 2023
                                      KN - 23. 1. 2023

»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521

»Kupim malotraktor Tera 
Vari Agzat TK 14. Tel.: 
0904 995 579

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera DS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 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 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, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren
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Dobré skutky nosia šťastie
Od 19. 1. do 21. 1. 2023 

za každý váš nákup 
v hodnote minimálne 

20 € prispeje 
Kaufl and sumou 1 € 

Centru voľného času 
vo Veľkom Mederi.

Dajte šancu 
dobrým 
skutkom 
nákupom 
v novom 
Kaufl ande 
vo Veľkom Mederi. 

19. 1. 2023

OTVÁRAME

KAUFLAND

VO VEĽKOM MEDERI



DS23-02 strana 6

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

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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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK           0947 955 055          WWW.DROPTIC.SK   

KORZO BÉLU BARTÓKA 30
DUNAJSKÁ STREDA

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ �
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
� Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks
MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
� Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg
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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. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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