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„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

to však naj-
e, čo môže 
Je to jeho

a a to je
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KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať

0948 001 811
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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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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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VYKONÁVAME
VÝRUBY A POSTUPNÉ

OPIĽOVANIE
STROMOV

HOROLEZECKOU TECHNIKOU
A INÉ VÝŠKOVÉ PRÁCE

0904 181 224
www.pilcik.sk
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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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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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18. januára 1903             
prvý transatlantický rádiový prenos.

Výročia a udalosti
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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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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murárske práce 
voda   elektrika

0944 866 996

Zabezpečíme 
kompletný materiál
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19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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»Kúpim starodávny bicy-
kel aj nekompletný, rôz-
ne diely (kolesa, svetla 
,kostry, atď). tel. 0907 
687634
»KÚPIM VAŠE STARÉ 
AUTO AJ BEZ STK TEL: 
0919420515
»ČZ-JAWA odkúpim mo-
tocykel/diely - SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
»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

»Predám 3 izbový byt 
v centre mesta znížená 
cena 95000 € NEVOLAT!! 
RK. Č.M 0915055544 

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

»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452
»KÚPIM STARÉ VECI VSEHO 
DRUHU. 0905674276
»ODKÚPIM STARÉ MIN-
CE BANKOVKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276
»Predám invalidný vozík, 
malo používaný, takmer 
nový. Cena 200 eu. 
0908413046
»Kúpim malotraktor Tera 
Vari Agzat pripadne TK 14. 
0904995579

»Hľadám priateľku nad 
60 rokov Kozárovce 
0907113287
»58 r. hľadá priateľku 
0917049831  

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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.

Nachladnutie v tomto období 
sprevádza častokrát aj nepríjemná 
bolesť hrdla. Ak nemáte iné ťaž-
kosti, nemusíte hneď siahať po tab-
letkách, pomôcť môžu aj bylinky. 
Pripravte si z nich účinné kloktadlá. 

Mnoho ľudí sa v súčasnosti spolieha 
na silu liečivých bylín. V prípade na-
chladnutia či bolestí hrdla sa ponúka 
hneď viacero z nich. Uľaviť môže klok-
tadlo pripravené z repíka či šalvie.

Repíka lekársky - kloktadlo
Pre svoje protizápalové účinky sa 

repík používa ako účinné kloktadlo pri 
zápaloch v ústnej dutine. Kloktadlo si 
pripravíte tak, že jednu až dve poliev-
kové lyžice sušeného repíka lekárskeho 
vložte do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej 
vody a prikryte tanierikom. Nechajte 
lúhovať 10 minút a potom preceďte. 
Vlažný odvar kloktajte viackrát denne. 
Pripravujte si ho vždy čerstvý.

Šalvia lekárska - kloktadlo
Šalvia podporuje hojivé procesy 

kože, slizníc a ich obranyschopnosť. 
Pre jej protizápalové a protibakteriálne 
účinky sa podobne ako repík používa v 
ľudovom liečiteľstve ako kloktadlo. Dve 

lyžičky sušenej šalvie lekárskej vložte 
do šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a 
prikryte tanierikom. Nechajte lúhovať 
10 minút a potom preceďte. Vlažný od-
var kloktajte viackrát denne. Pripravuj-
te si ho vždy čerstvý.

Pozor – neprežeňte to
Bylinky sú výborným pomocníkom 

pri rôznych ochoreniach, užívať by 
sme ich však mali s rozumom, pretože 
u každého môžu mať iné účinky a aj 
ich dlhodobé užívanie nám môže na-
miesto očakávanej pomoci skôr uško-
diť. Ak máte pochybnosti alebo užívate 
lieky, poraďte sa o vhodnosti použitia 
byliniek s lekárom alebo lekárnikom. 
Opatrní buďte aj v prípade malých detí 
a tehotných žien.

Bylinky na boľavé hrdlo

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.
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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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20. januára 1958              
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti
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LETÁKY
0905 422 015

INZERCIA
0905 422 015
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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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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
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