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Týždenne do 31 290 domácností

JESENNÁ AKCIA
-30%  

  

36-0098

- garancia najrýchlejšej výroby a dopravy
SLOVENSKÝ VÝROBCA
- krytiny a trapézové plechy na mieru
- skladové zásoby krytín

36-0026

NOVOOTVORENÁ PREVÁDZKA V GALANTE

0905 528 703

781210003-1

www.oknabrany.sk
knabrany.sk

Akciová ponuka

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

2

0905 746 124
09
www.strecha.ws

800,-

na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

hydinárska farma topoLnica

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-37

36-0005

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

1750,-

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj:

1150,-

-30%

36-0010

-20%

16-01

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

-15%

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny a
príplatky do výšky 127€.

0911 266 549

ROZVOZ
e
Zabezpečím

07-0001

36 0110
36-0110

ARRI s.r.o.

Ponuka
práce

Prijmeme

Zameranie a návrh ZADARMO!
vsky.sk
facebook: nabytokbuko

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

4,90 €/m

operátorov/ky výroby

Za rozumné ceny!

(pri galante)
k
núka
Pon
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

plechy a škridle
Cenové ponuky ZDARMA

NÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský |

+421 948 985 575

STRECHYNA KĽÚČ
od

t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

maslenga@maslen.sk

36-0019

Rebplast

Galanta, Priemyselná 3, 924 01

28-338

www.maslen.sk
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Sklamania sú iskrou života
Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.
Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. 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 dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

Príjme vodiča

nákladnej dopravy
v Čiernej Vode-Šorjakoš
Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OBNOVA
> ETERNITOVÝCH
> PLECHOVÝCH
demont
áže
> PLOCHÝCH

Ša¾a

BEZ

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Výkopové práce Minibagrom
Výškové práce autoplošinou
Výškové pílenie stromov
Vypratanie priestorov

Materiá
l
prvotrie
dnej
kvality

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov
0905 555 222

Naša firma má dlhoročné
skúsenosti v obore

0904 202 630

36-0105

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Firma MEUM a.s.

OBNOVA STRECHY v najlepšej cene

Galanta

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov 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 židovskému 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 sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak niee už šťastní.
Napokon, každéé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
ki sú z toho
všetci vaši blízki
čo im to
smutní. Tak načo
robiť?
deň
Pekný týždeň
vám želá

88-0105

Ľuboš Bugyi
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
32-0055-3

0915 261 120

801210006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

-

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV
JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

Medzinárodná kamionová doprava
Hlavná 14, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž

761210112

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764

www.pracahned.eu

GA21-37 strana
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34-13-20

0917 465 632 y 0908 961 969
0917 839 697 y 0948 002 048

Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E
do našej ﬁrmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.
Veľmi dobré platobné podmienky
(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).
Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.
Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní
ﬁnancovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Do nášho kolektívu v Bratislave hľadáme

ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme pri osobnom stretnutí
alebo na
0911 455 415

32-0130

▪ Pracuje sa krátky / dlhý týždeň
▪ Nástupná mzda 1.000 € netto + tringelty, strava, ubytovanie
▪ Ubytovanie počas zamestnania ZADARMO
▪ Ponuka aktuálna aj v prípade lockdownu
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov
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Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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52-0160
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Strihanie psov
0910 982 902
36-0058
6-0058

     & 
  

v Galante

na vrátnicu - mzda: 3,10 €/h. netto
na obchodnú prevádzku - mzda: 3,80 €/h. netto

GA21-37 strana
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HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?
Podieľajte sa aj Vy na
výrobe káblových zväzkov
do elektromobilov!

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v
Kolárove!
Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke

OPERÁTOROV VÝROBY

Nástupný plat 805 €*
Po 3. mesiaci 875 €*

+80 € v čistom
vo forme straveniek

Bonusy a možnosť
mimoriadnych odmien

Čisté a príjemné
pracovné prostredie

Príspevok na dopravu

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.)

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. septembra 1848

GA21-37 strana
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KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

5

59-285

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com

tel.: 0905 373 407

o 8:00 na našej adrese.

Pre viac informácií volajte

Prijem plošnej
inzercie

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU

ZAMESTNANIE, ZDRAVIE
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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 perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.
Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.

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

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Hranice úzkosti

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.
Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu 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 konopy siatej.

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
Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi- najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men- netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
tálne zdravie.
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

CBDexpert

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala 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 vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.
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5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0072

6

ZAMESTNANIE
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59-288

GALANTSKO

Prijem plošnej inzercie
do ktorého koľvek okresu
tel.: 0905 373 407
e-mail: galantsko@regionpress.sk
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Biela pastelka pomáha nevidiacim Objektivita na vyučovaní
Žijeme dnes obdobie, keď sa dejú šinách, sexualite, protipandemických
a slabozrakým už 20 rokov
Podporiť nevidiacich a slabozraZ redakcie REGIONPRESS prosíme,
vážení čitatelia, podporte jesenú kých prostredníctvom verejnej zbierky
zbierkovú akciu. Aj to vaše málo sa Biela pastelka 2021 môžete týmito spôstane veľa, ak sa zapojí veľa ľudí. sobmi:
Nedávno tu bol pápež – ukážme, -ľubovoľným príspevkom v piatok 24.
ako vnímame lásku k oldkázanému septembra do prenosnej pokladničky
blížnemu! Za redakciu veľká vďaka. dobrovoľníkov Bielej pastelky
-on-line darom na našom webe
24. septembra 2021 budú v uliciach -zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s
slovenských miest a obcí dobrovoľníci ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieverejnej zbierky Biela pastelka. Napriek ti všetkých operátorov (je možné už od
tomu, že v mnohých mestách nebu- 15.7.2021)
dú z preventívnych dôvodov tradičné -vytvorením darcovskej výzvy pre svoinformačné stánky s bohatým progra- jich blízkych, priateľov či kolegov
mom, dobrovoľníci budú zbierkovať -vložením ľubovoľného príspevku na
v plnom nasadení.
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111
Ako identifikujete dobrovoľníkov 0000 0014 3025 8006
zbierky Biela pastelka?
-registráciou v systéme prieskumov
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až verejnej mienky Talk Online Panel a
trojčlenný. Finančné prostriedky zbie- pripisovaním získaných bodov v prorajú do bielo-modrých papierových po- spech Bielej pastelky
kladničiek, ktoré sú zapečatené nálep- -príspevkom do stacionárnych pokladkou s popisom, na ktorej sa nachádza: ničiek umiestnených vo vybraných in• názov organizácie: Únia nevidiacich štitúciách
a slabozrakých Slovenska
-príspevkom cez službu Viamo vo vy• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA braných bankách
BIELA PASTELKA 2021
-prispieť veľmi jednoducho zo svojho
• logo zbierky a číslo pokladničky
mobilu pomocou aplikácie Viamo (hľa• informácia o registrácii na MV SR dajte výzvu Únie nevidiacich a slabospolu s registračným číslom 000-2020- zrakých Slovenska)
032857 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS
» Zdroj: ÚNSS

veci, ktoré nás hnevajú. Tento hnev
mnohí odbúravajú tak, že sa vyjadrujú. Pribudlo mnoho blogov,
komentárov, statusov, videoblogov,
pretože ľudia veria, že tak môžu niečo zmeniť.

Sám sa vyjadrujem najmä k témam
školstva. Záleží mi na tom, aby sa o škole - základe spoločnosti - verejne a podrobne hovorilo. Aj preto publikujem a
dávam vyjadrenia médiám. I ja verím,
že sa takto môžu veci meniť.
V poslednom čase sa venujem aj
nelogickým opatreniam, ktoré majú
predísť epidémii. Odporcovia týchto
opatrení schytávajú od „názorových teroristov“ nenávistné útoky zasahujúce
až do osobnej integrity. Nie je to síce neobyčajný jav, nenávisť u Slovákov pod
vplyvom politiky bujnie mnohé roky.
Sám niečo podobné zažívam, keďže
mám vlastný a nezávislý názor.
Netreba zabúdať, že učiteľ je aj občan, ktorý má svoje súkromie a má právo na akýkoľvek názor, ak nie je nelegálny. Stačí, že denne myslí na svojich
žiakov, kontroluje svoje správanie, no
uprieť mu právo na svetonázor hraničí s ľudskými právami. Podstatné je,
aby svoje presvedčenia neprezentoval
pred žiakmi, najmä ak ide o politické
preferencie alebo kontroverzné témy.
V rámci vyučovania ma žiaci podnietili
diskutovať o rôznych témach: o men-
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opatreniach, o fungovaní politiky, o
školstve, náboženstve a pod. Na všetky tieto okruhy mám jasný, niekedy
nekompromisný názor. Uvedomujem
si však, že stojím pred žiakmi, ktorí potrebujú poznať vyvážený, komplexný a
viaczdrojový postoj. Ani mi nenapadlo
vnucovať im svoje preferencie. Samozrejme, ak chceli počuť môj názor a išlo
o bežnú tému, povedal som im ho. Ale
zotrvávam na diskurze náhľadov a poznania, aby si žiaci v procese dospievania vytvorili svoj postoj. Na tvárach žiakov často vidím, že môj objektivizujúci
postoj oceňujú, dokonca ma pochvália,
že im nič nevnucujem. Takže, moji nepriatelia, nie som taký úbohý, aby som
žiakov ovplyvňoval sebou. Isto, tvrdo
brojím proti drogám, násiliu, rasizmu,
nenávisti, tu som rázny a nekompromisný.
Obávam sa však, že mnoho kolegov
nedokáže zachovať v triede objektivitu. Z rôznych strán počúvame, akými
spôsobmi sa až totalitným spôsobom
uzurpuje v triede jediný správny názor,
ten učiteľský. Takéto konanie je nebezpečné, ba dovolím si povedať, že aj ono
je brzdou reformných úsilí v školstve.
Brzdou je však aj očakávanie, že pedagógovia budú v škole i v súkromí šíriť
jediný „správny“ názor.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Občianska
riadková
inzercia

PREČO POTLÁČATE BOLESŤ
KĹBOV TABLETKAMI?

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

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

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč. O novej liečebnej metóde hovorí odborník z Centra liečby ochorení
pohybového aparátu MUDr. Vladimír Hudec.
Pokrok v medicíne sa však výrazne
prejavil aj v tejto oblasti a lekári v
Nemecku vyvinuli kauzálnu (príčinnú) terapiu, ktorou je molekulárna biologicko - stimulačná metóda (MBST terapia). Jej výsledkom je
nárast objemu chrupavky v kĺboch
pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty
kostí pri liečbe osteoporózy.

Čo je skutočnou príčinou našich bolestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza
vekom, nesprávnym životným štývlom či nadváhou. Najčastejšie je

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 operačného 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.

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 problematický.
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.

Ako prebieha liečba ?
Liečba prebieha v modernej liečebnej 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.

prenájom. S pozemkom
1000 m2. 0907130950
»Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
»Prenajmem 1-izb. Byt v
Šali, 0903 319 444

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

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž 0905151894
»Dám do prenájmu garáž

pri parku s elektrinou.50
Eur/mesiac. 0948 976 50

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Vykupujeme
Hovädzie
kože, 0907502077
»Predám sliepku domácu
kvoku tel 09492250922

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088
»Kúpim akordeón heligónku husle saxafón
0915876860

14 RÔZNE / iné
»Kúpim starý traktor Zetor

Kde pomáhajú slovenským pacientom?
Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná 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 vychádzame v ústrety poskytovaním
terapie aj vo večerných hodinách a
taktiež počas víkendových dní.

0902449970

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
09447241811

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

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 odporučia vhodnú terapiu.

„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 chrupavku v kolenách a lekár mi chcel
vymeniť kĺb. Suseda túto terapiu
skúsila a veľmi jej pomohla. Tiež ma
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Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice
www.medtec.sk
0949 67 77 99
59-090

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 deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- livosť
kĺbu.

04 BYTY / prenájom
»Dom-3i v Abraháme na

9

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 operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZAMESTNANIE
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NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

bugyi@regionpress.sk

0905 373 407
Výročia a udalosti
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-šana, príchod nového roka 5781

18. septembra
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Skriňa ELENA 3-dverová so zrkadlom
rôzne farby, skrine dvojdverové, trojdverové bez
zrkadla alebo so zrkadlom, v. 190 cm x š. 90 cm
(133 cm) CENA od 145,- €
Nadstavec dvojdverový alebo trojdverový
v. 55 cm x š. 90 cm (133 cm) CENA od 69,- €

Posteľ 9034
rôzne farby, s lamelovým roštom
š. 90 cm, 160 cm, 180cm
Pôvodná cena od 246,- € AKCIA od 99,- €

Kovový set 9004
stôl so štyrmi stoličkami
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Pohovka PASTELA
rozkladacia s uložným priestorom
spanie 190 cm x 155 cm CENA 407,- €

Sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom,
spanie 230 cm x 160 cm
Pôvodná cena 813,- € AKCIA 699,- €

Sedacia súprava NICOLE
rozkladacia s uložným priestorom, polohovateľné opierky hlavy rozmer 212 cm x 330 cm
x 164 cm CENA 1 231,- €

Vešiaky
CENA od 19,90 €

Kreslo ušiak 6015
CENA 189,- €

KORA sektor
rôzne farby
Cena od 79,- EUR

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0129

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben
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Stavbári
a lešenári pozor!

OPERÁTOR
VÝROBY

zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

17€ - 20€
na 1 hod. podľa kvalifikácie.

94-0100

85_0532

0800 500 091

ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

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

+421

944 995 400

85_0707

145 KČ/ NETTO HODINA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0002-1

HRADEC KRÁLOVE

+420 702 193 121
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