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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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NEHNUTEĽNOSTI

�0905 492 598

domy   byty   pozemky
predaj   kúpa   prenájom

www.milansiska.sk
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Objednávky  0905 985 341
www.salonchlpacik.sk

2 X SALÓN PRE PSOV
RUDLOVÁRADVAŇ
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REKONŠTRUKCIE BYTOV
STIERKOVANIE, OMIETKY, OBKLADY,

DLAŽBY, PLÁVAJÚCE PODLAHY

�0905 932 048

2
8
-0
3
1
4

ZEMIAKY
na uskladnenie

Tel.: 0903 887 412

Odber v Banskej Bystrici.

Nad 100 kg dovoz ZDARMA

Cena 0,36 €/kg
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PREDÁM PALIVOVÉ
DREVO, KLÁTIKY

Tel.: 0903 529 856

2
8
-0
3
0
3

MAĽOVANIE
INTERIÉROV

Tel.: 0918 594 356

renovácia a náter
dverí a okien
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VYKONÁVAM
stierkovacie,

maliarske práce.

Obklad a dlažby
Tel.: 0944 206 355
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DOUČUJEM
angličtinu a počítače
�0915 816 509
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MULČOVANIE
ZÁHRAD A POZEMKOV

Tel.: 0908 603 319
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ŽALÚZIE
SIETE, SERVIS v BB
0907 536 783
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TMELENIE, LAKOVANIE - OLEJOVANIE
Bezprašná technológia lacno a kvalitne

Komplet renovácia
3x LAK už od:

Tel.: 0917 755 577

BRÚSENIE PARKIET

www.BRUSENIEPARKIET.com

13,99€/m²13,99€/m²
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PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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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KAMENÁRSKE PRÁCE
ŽULOVÉ HROBY

NÁHROBNÉ KAMENE
DOPLNKY NA HROBY

www.kamenarstvo-fabry.sk

Písmo a doplnky (strieborné)
ZADARMO (ku kompletom)

Tel. 0903 039 612, 0909 100 793

PREVÁDZKA ZNOVU OTVORENÁ!
Rázusova 30, Brezno

2
8
-0
3
1
9

KOMINÁR
Kontrola a čistenie komínov

0944 716 617
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Tel.: 0911 117 606

ÚPRAVA ZÁHRAD
- pílenie, kosenie,

- vypratávanie byty, domy,
nepotrebného odpadu
/akéhokoľvek druhu/

- drobné remeselné práce
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Tel.: 0907 572 757

aj v rizikových
podmienkach

SPIĽOVANIE
STROMOV,
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- rekonštrukcie domov, bytov
- plávajúce podlahy 

- stierky, maľovanie a iné

www.murarmarian.sk
0903 609 800
0907 220 019

STAVEBNÉ PRÁCE

2
8
-0
0
0
8

2
9
-0
1
1
1

Tel.: 0911 204 116

Predám palivové paletové drevo

HODINOVÝ
       MANŽEL

PÔŽIČKA
AŽ 5 000 €

VODA - PLYN - KÚRENIE

 ZADARMO zoberieme a dovezieme
naspäť Vašu mačku volajte: 0901 222 555

TEL.: 0901 234 567  
HODINOVY@MANZEL.SK

0901 234 567  
superpozicka@pozicka.sk

Tel.: 0901 234 567 / Info@voda-plyn.sk

Hotel pre Mačky
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Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

0907 727 204

INZerCIA
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám zajace 0910 
349829

»Rozpredávam bytové 
zariadenie. Ružovú zlatú 
zuzanu 30ks,zelenú zuza-
nu 24ks. Krištáľový luster, 
kávovú súpravu zdobenú 
zlatom, kryštáľové pohá-
re,obrazy, vyrezávanú obý-
vačkovú stenu z masívneho 
dreva. Tel.0904453003

»SYMPATICKA 55 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0944724181
»Dôchodca hľadá priateľku 
na spoločné trávenie voľ-
ných chvíľ, na veku nezále-
ží. Tel. 0904453003

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KY medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BB 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 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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x    
22 rokovSM

E T
U PRE VÁS

OD  R O K U  1 9 9
9www.krtkovanie.sk

tel.: 048/413 09 58 mobil: 0905 803 100

KRTKOVANIE - MONITORINGKRTKOVANIE - MONITORING

��������
��������

16:30

990 €
stará cena s DPH

849 €
cena s DPH

8 kW
výkon

80 mm
priemer komína

80 kg
hmotnosť

92 %
účinnosť

TATRAS PELETY
najvyššia kvalita ENplus A1
cena za paletu (70 vriec) 

Akcia platí do 30. 9. alebo do vypredania zásob.
Zmena cien vyhradená. Za tlačové chyby neručíme.

Dostupné v čiernej, bordovej

a béžovej farbe.

280 €
stará cena s DPH

230 €
cena s DPH

BRIKONA

PELETOVÉ KACHLE
900 x 470 x 470 mm
rozmery

12 kg
objem zásobníka

2
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp
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PREČO POTLÁČATE BOLESŤ 
KĹBOV TABLETKAMI?

Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artró-
zou či osteoporózou sú preč. O novej  liečebnej metóde hovorí odborník z Centra liečby ochorení 
pohybového aparátu MUDr. Vladimír Hudec.

Prečo sa až 90% ľudí stretne počas 
svojho života s bolesťou kĺbov? 
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako 
dobre naolejované ložiská a ich 
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov. 
Kvôli nadmernému opotrebovaniu 
sa naša chrupavka stáva drsnejšia, 
objavujú sa v nej trhliny až deš- 
trukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- livosť 
kĺbu.  

Čo je skutočnou príčinou našich bo- 
lestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti 
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza 
vekom, nesprávnym životným štý- 
vlom či nadváhou. Najčastejšie je 

však spojené s procesom starnutia, 
náročným zamestnaním, ale aj 
nesprávnym spôsobom športovania. 
Pokročilá artróza sa prejavuje 
bolesťou už aj počas relatívneho 
pokoja. Poškodený kĺb reaguje 
zápalom, opuchom, zvýšenou 
bolesťou i obmedzeným pohybom v 
kĺbe.

Aké sú možnosti pri riešení tohto 
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné 
metódy, prichádza na rad operačné 
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To 
si však vyžaduje dlhé týždne až 
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej 
je návrat do práce často problem-
atický.
 
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej 
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala 
žiadna terapia, ktorá by riešila 
úbytok chrupavky či kostnej hmoty, 
teda samotnú príčinu ochorenia. 
Klasická liečba bola zameraná na 
dočasné potlačenie bolesti a 
oddialenie operačného riešenia. 

Pokrok v medicíne sa však výrazne 
prejavil aj v tejto oblasti a  lekári v 
Nemecku vyvinuli kauzálnu (prí- 
činnú) terapiu, ktorou je moleku-
lárna biologicko - stimulačná metó- 
da  (MBST terapia). Jej výsledkom je 
nárast objemu chrupavky v kĺboch 
pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty 
kostí pri liečbe osteoporózy.

Dokáže naštartovať regeneračný 
proces v poškodených bunkách 
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia 
obnovuje funkčnosť pohybového 
aparátu, a to bez akéhokoľvek ope- 
račného zásahu. Je to celosvetovo 
najúčinnejšia neinvazívna terapia na 
ošetrenie ochorení kĺbov a kostí. Na 
popredných klinikách vo Švajčiarsku 
a Nemecku sa metóda úspešne 
využíva už viac ako 20 rokov s vyše 
80% úspešnosťou, čo je v medicíne 
niečo nevídané. 

Ako prebieha liečba ? 
Liečba prebieha v modernej liečeb- 
nej jednotke, ktorú máme už aj na 
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach. 
Pracuje v podstate na tom istom 
princípe ako MRI diagnostická 
metóda. Elektromagnetické polia  sú 
však omnoho  slabšie ako pri MRI 
snímkovaní. Čo to znamená? Že 
terapia je úplne bezpečná a bez 
akýchkoľvek negatívnych účinkov 
spojených s jej používaním. 

Koľkým pacientom už unikátna 
MBST terapia pomohla? 
Vo svete je to už úplne bežná 
liečebná procedúra, takže sa to snáď 
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa 
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už 
veľké množstvo pacientov. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie 
účinky. 

„Tiež som si myslela, že je to zase 
reklamný ťah na ľudí. Veď sa s 
reklamou na rôzne tabletky a 
mastičky na kĺby všetci stretávame 
denne. 
Avšak mala  som zničenú  chru-
pavku v kolenách a lekár mi chcel 
vymeniť kĺb. Suseda túto terapiu 
skúsila a veľmi jej pomohla. Tiež ma 

na to prehovorila a vôbec neľu- 
tujem. Keď som o rok išla na 
kontrolu k lekárovi, tak mi povedal, 
že toto ešte nevidel. Artrózu som 
mala zlepšenú a nepotrebujem vy- 
meniť kĺb.“ Vierka,62r., Zvolen.

Takže je táto liečba naozaj bez- 
pečná? 
Ako odborník s viac ako 40 ročnou 
praxou môžem povedať, že áno. 
Chodia k nám pacienti, ktorí už 
absolvovali všetky dostupné ne- 
invazívne možnosti liečby kĺbov. 
Avšak nikdy  som u pacientov   nevi-
del tak evidentné zlepšenie stavu 
kĺbov, ako po absolvovaní MBST  
terapie. Liečba je bezbolestná a 
nemá žiadne vedľajšie nežiadúce 
účinky. Nehrozí žiadne riziko in- 
fekcie, krvácania či zrastov. Výhodou 
je, že pacient nemusí prerušiť svoje 
pracovné či pohybové aktivity. 
Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohy-
blivosti kĺbu často nastupuje už 
počas terapie – hovorí MUDr. Hudec.

Kde pomáhajú slovenským pacien-
tom? 
Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná v Leviciach, konkrétne v Sun 
Medical centre. Máme s ňou už viac 
ako 7 - ročné skúsenosti, pomocou 
ktorých dokážeme terapiu nastaviť 
presne podľa individuálnych potrieb 
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu  
účinnosť.  Našim pacientom vy- 
chádzame v ústrety  poskytovaním 
terapie aj vo večerných hodinách a 
taktiež počas víkendových dní.   
  
Aký je postup, ak sa chceme zbaviť 
bolestí kĺbov a kostí? 
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67 
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej 
lekárskej konzultácie, kde odborníci  
posúdia váš zdravotný stav a odpo- 
ručia vhodnú terapiu.

        SUN MEDICAL CENTRUM

A. Kmeťa 39, Levice 
www.medtec.sk

0949 67 77 99

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen  bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!

VTIPY
na tento týždeň 

Nápis v škótskom kníhku-
pectve:
- Kupujte knihy už teraz, 
aby ste si ich mohli v 
kľude prečítať skôr, ako 
ich venujete ako darček k 
Vianociam.

Priateľka mi povedala, že 
zdedila postavu gréckej bo-
hyne. Tak som jej povedal, 
že Budha nie je grécky boh!

- Tvoje vlasy drahá sú ako 
krásny sen.
- Žiaľ, tie tvoje drahý, ako 
holá skutočnosť.

- Aký je zásadný rozdiel 
medzi mužom a ženou?
- Žena chce veľa od jedného 
muža a muž chce jedno od 
viacerých žien.

Na plese sa pýta doktor 
Vrána jednej dámy:
- Koľko máte rokov?
- Blížim sa k štyridsiatke...
- Vážne...? A z ktorej strany?

Päťdesiatnička sa pýta 
mladého muža:
- Čo na mňa toľko čumíte?
- Viete, - odvetí muž, - pre-
mýšľam, či máte dvadsať, 
alebo dvadsaťpäť rokov.
- No tak na mňa čumte ďa-
lej a rozmýšľajte, - hovorí 
mu s úsmevom žena.

Ide párik do lesa muž 
je koktavý a žena škúli. 
Muž ju chce varovať pred 
užovkou:
- Už-už-už...
- Čo Milan, čo je?
- Už-už-už už je preč.

- Janíčko, všimol si si, ako 
sa posledný týždeň veľmi 
ochladilo?
- Doparoma: Nezačínaj zas 
s tým kožuchom!

- Drahý, ľúbiš ma tak, ako 
kedysi?
- Jáj, moja drahá, aj nežná 
revolúcia bola kedysi 
nežná a vidíš, ako to s ňou 
dopadlo!

Môj muž je jasnovidec. 

VTIPY
na tento týždeň 
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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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0 Prípadné otázky Vám radi zodpovieme pri osobnom stretnutí 

alebo na          0911 455 415

Do nášho kolektívu v Bratislave hľadáme

ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU
▪ Pracuje sa krátky / dlhý týždeň
▪ Nástupná mzda 1.000 € netto + tringelty, strava, ubytovanie
▪ Ubytovanie počas zamestnania ZADARMO
▪ Ponuka aktuálna aj v prípade lockdownu

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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+43 660 399 3736

RAKÚSKO
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y, recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Technická zručnosť.
Prax v údržbe strojov.
Ponúkame nástupný plat: 700€.
Možnosť osobného a profesného rastu.
Stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti.

ÚDRŽBÁR
STROJNOTECHNOLOGICKÝCH

ZARIADENÍ

Banskobystrický pivovar a.s. prijme do trvalého pracovného
pomeru pracovníka na pozíciu:

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Obertík
Tel.: +421 917 777 557; e-mail: obertik@pivovarbb.sk
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PRIJMEME PANI

Volať len z blízkeho okolia Slovenskej Ľupče.
Pracovná doba: 06:00-14:30 hod.

Pracovný pomer: TPP alebo dohoda.
Platové podmienky:

660 eur v hrubom - 530 eur v čistom + stravné lístky.
Volať v pracovných dňoch od 10:00 - 14:00 hod.

Telefón: 0905 290 355

na UPRATOVANIE výrobných
a administratívnych priestorov objektu

v Slovenskej Ľupči - Príboj.
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NÁSTUPNÝ PLAT V ČISTOM 1.000-1.400€
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Pravidelné finančné odmeny

Voľné víkendy

AUTOMECHANIKAAUTOMECHANIKA
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BRIGÁDNIKA
PNEUSERVISU
BRIGÁDNIKA

PNEUSERVISU
s praxou v pneuservise

Mzda 800 EUR v čistom + obedy grátis.
Možnosť neskôr prejsť na TPP. Nástup ihneď.

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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HĽADÁME NOVÉHO KOLEGU
Spoločnosť POWER BATTERY s.r.o.,
ktorá zabezpečuje zber, recykláciu

a zhodnotenie použitých batérií
hľadá pracovníka na pozíciu:

REFERENT LOGISTIKY A DISPEČINGU
Požiadavky spoločnos�:

• znalosť Microso� office • komunikačné schopnos�
• vodičský preukaz: B • prax v odbore a jazykové znalos� výhodou

Mzda: v závislos� od praxe a skúsenos� prostredníctvom
osobného pohovoru

Výhody: výhodné platobné podmienky, prémie, 13. plat

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ
Životopis zasielajte na spodniak@powerba�ery.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ � 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


