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Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
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Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
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Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
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SE  36.750 Senicko+Skalicko
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BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
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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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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk

Príďte a:
• Spoznajte 4-hviezdičkový hotel Esplanade s najväčším 

balneocentrom v strednej Európe 
• Zoznámte sa s pracovným kolektívom ako i manažmentom 

hotela
• Pozrite si pracovné prostredie (kuchyňa, reštaurácia, 

kaviareň, ubytovacia prevádzka, balneocentrum)

Takisto sa dozviete:
• o spoločnosti a hoteli Esplanade 
• o voľných pracovných pozíciách
• o pracovných podmienkach
• o sociálnom programe a zamestnaneckých benefitoch

Deň otvorených dverí pre Vašu kariéru
27. - 28. 5. 2022 od 12.00 h 

v hoteli Esplanade na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch

Hľadáme:
• kuchárov
• čašníkov
• recepcionárov
• chyžné
• fyzioterapeutov
• masérov
• sanitárov

Všetkých záujemcov o prácu budeme čakať
pri recepcii hotela Esplanade dňa 27. a 28. 5 .2022 od 12.00 h

Registrujte sa na www.bit.ly/karieraPN
alebo na ensanahotels.com/esplanade/sk v časti Kariéra

Esplanade
Ensana Health Spa Hotel
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Zoznámte sa s pracovným kolektívom, ako i manažmentom

hotela

INZERCIA

0905 719 132
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Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby uvedené v inzertných novinách. Za chyby a zmeny cien v tlači neručíme. Dostupnosť akciových pro-
duktov a darčekov je limitovaná uvedeným časovým obdobím, prípadne vypredaním zásob nemusí byť dostupná. Niektoré obrázky použité v tomto
letáku môžu byť len ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete informovať v predajni. ® MEDIAL Net s.r.o., 4D line, s.r.o.
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TELERVIS
AKONTÁCIOU 
bez navy �šenia

�-NOU

Splátkovy � predaj
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»Kúpim AGZAT aj nepo-
jazdny nekompletný. 
0949505827
»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

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 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 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 druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti
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Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik
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Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Voľné pracovné pozície:
Špecialista pre prípravu vozidiel  
od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Predajkyňa/predajca a výkupca jazdených vozidiel
od 900 € brutto/mesiac
Automechanik  od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

Pre viac informácií nás kontaktujte:
praca.smb@summit.sk, +421 907 604 241
Bližšie informácie k voľným pracovným pozíciám
sa dozviete načítaním QR kódu:
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

 50%
až do
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15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti

INZERCIA

0905 719 132

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Vláda SR ako aj Národná rada SR 
schválili finančnú pomoc pre senio-
rov v podobe skoršieho vyplatenia 
13. dôchodku. Návrh novely zákona 
o 13. dôchodku pripravil rezort prá-
ce v spolupráci s poslancami Národ-
nej rady SR, ako pomoc pre seniorov 
v období vysokej inflácie. Novela 
navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v 
celej výške jednorazovo všetkým 
poberateľom, ktorí naň budú mať 
nárok, a to už v júli 2022.

Nárok na predčasný 13.dôchod-
koch majú poberatelia starobného, 
predčasného starobného, invalidného 
dôchodku, ako aj o poberatelia všet-
kých pozostalostných dôchodkov – 
vdovských, vdoveckých a sirotských. 
Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 
296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dô-
chodok v celej výške v júli z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
celkovej výške približne 301,2 miliónov 
eur. Pri predpokladanom počte pobe-
rateľov dôchodkových dávok 1,44 mi-
lióna osôb pôjde v priemere približne o 
sumu 209,60 eur. 

Podmienky nároku na 13. dôcho-
dok ostávajú zachované rovnako, 
ako v predchádzajúcom období. Pri 
poberaní viacerých druhov dôchod-
kov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa 
ich výška zráta a podľa výslednej sumy 
bude poberateľovi vypočítaná výška 

13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od 
životného minima, ktorého nová hod-
nota bude známa k 1. júlu 2022.

„Ide o kompenzáciu výrazného 
rastu spotrebiteľských cien, keďže 
inflácia za domácnosti dôchodcov do-
siahla vo februári medziročnú hodno-
tu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpo-
kladané zvýšenie medziročnej miery 
inflácie za domácnosti dôchodcov za I. 
polrok 2022 o 9,3 %,“ informuje rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa 
v súčasnosti platnej legislatívy sa kom-
plexné zvýšenie dôchodkových dávok 
na základe rastu spotrebiteľských cien 
premietne až od 1. januára 2023.

Pomoc vo forme skoršieho vyplate-
nia 13. dôchodku je jedným z vládnych 
opatrením pomoci pre najviac ohroze-
né skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla 
vysoká inflácia.

Finančná pomoc pre seniorov

» ren

Ilustračné foro. zdroj sabinevanerp pixabay
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Máte stres? Nezabúdajte na dostatok horčíka
Magnézium, po slovensky horčík, je 

dôležitým prvkom pre celý rad proce-
sov ľudskom tele, či už pri svaloch, ner-
voch, obehovom systéme, stavbe kostí 
či pri uvoľňovaní energie z glukózy. O to 
zarážajúcejšie je poznanie, že až tretina 
slovenskej populácie trpí jeho nedo-
statkom. Obzvlášť negatívne dôsledky 
to má u ľudí, pre ktorých je typické ne-
pravidelné stravovanie, rýchly životný 
štýl   a nadmerná psychická záťaž.

Magnézium sa dá ľudovo opísať výra-
zom „životabudič“. Určite sa Vám už sta-
lo, že ste cítili nedostatok energie, pocit 
ťažkého tela, vyčerpanie, únavu a s tým 
spojené depresívne stavy. Tieto príznaky 
nedostatku magnézia ešte stále patria 
medzi znesiteľnejšie prejavy nedostatku 
horčíka. Dlhodobý nedostatok magnézia 
sa môže prejaviť aj na nesprávnom fungo-
vaní centrálneho nervového systému, čo 
môže viesť k ochoreniam ako sú depresie 
a v dnešnej dobe medzi aj tetaniu. Tetánia 
sa vyskytuje najmä u mladších ročníkov a 
zväčša jej predchádza obdobie duševné-
ho vypätia, stresu či depresie spojenom   s 
nedodržiavaním stravovacieho a pitného 
režimu.

Tetánia sa aj napriek pokrokovej tech-
nológii veľmi ťažko diagnostikuje, keďže 
sa u každého postihnutého prejavuje iný-
mi príznakmi. Medzi najznámejšie patria 
búšenie srdca, brnenie v končekoch rúk a 

nôh, niekedy aj v jazyku, pocit nedostat-
ku vzduchu, malátnosť a celková slabosť. 
Pri ťažších záchvatoch môže dôjsť aj ku 
chvíľkovej strate vedomia či kontroly nad 
koordináciu svojho tela. Pre laikov môže 
ísť o príznaky podobné infarktu. 

Príčinou tetánie je zmena hladiny hor-
číka a vápnika v tele. Môže ísť o pridru-
ženú chorobu v dôsledku inej poruchy, 
alebo aj o samostatný jav vyvolaný zlou 
životosprávou. Pri liečbe tetánie je preto 
dôležité poznať príčinu a riešiť príčinu. 
Zahŕňa tak rovnako správny duševný 

režim s dostatkom spánku a odpočinku, 
ako aj vhodnú stravu s dostatkom vápni-
ka, vitamínu D a horčíka. Pri horčíku je 
odporúčaná denná dávka 350 mg. Vyš-
šia dávka sa odporúča starším a v teho-
tenstve. Pri užívaní vo forme výživového 
doplnku je vhodné dať si magnéziový ná-
poj pred alebo po jedle. Pri lipozomálnej 
forme výživových doplnkov sú potrebné 
látky obalené v ochranných, mikrosko-
picky veľkých tukových obaloch, ktoré 
zabezpečia ich rýchlejšiu a vysokú vstre-
bateľnosť, až na úrovni 90%.             » red.
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NÁBYTOK HALÁSZ

Rozkladacia pohovka Bahama 
s uložným priestorom
šírka 203 cm, spanie 201 cm x 144 cm
cena: 521 €  akcia: 499 €

Pružinová vysoká posteľ TIPO 
s uložným priestorom, výška postele 52 cm
rôzne šírky 140cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
cena: od 550 €

Kuchynské linky 
široký výber, rôzne veľkosti

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 
otváracie hodiny: pondelok až sobota  od 9:00 do 19:00 hod.

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 
Ezen reklámunk felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben.

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

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

 www.nabytok-halasz.sk
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Sedacia súprava MONTE 
na vysokých nožičkách
rozmery: š. 326 cm x v. 85 cm x hl. 225 cm
cena: od 1 307 €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Rozkladacia sedacia súprava Havana 
s uložným priestorom
šírka 320 cm spanie 280 cm x 125 cm
pôvodná cena:  1 097 €   akcia: 999 €

Pružinový matrac 
vysoký 27 cm, rozmery 80 cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm
pôvodná cena: od 275 €  akcia: od 99 €

Spálňová zostava HELIOS
Skriňa  423 €, posteľ s roštom 335 €, 
nočný stolík 33 €, komoda 4 zás. 2 dverová 173 €, 
komoda 4 zásuvková 114 €

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom
šírka 240 cm, spanie 196 cm x 124 cm
cena: 492 €

Kovový set 9004  1+4
rozmer stola 120 cm x 70 cm
pôvodná cena: 119 € akcia: 99 €

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.
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19. mája 1900  
v Londýne bola podpísaná zmluva ohľadne Dohovoru o ochrane 
voľne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike

Výročia a udalosti

Je podľa odborníkov dokázané, že 
pravidelná fyzická aktivita pomáha 
v prevencii a v zvládaní neprenos-
ných ochorení ako sú rôzne srdco-
vé ochorenia, mŕtvica, cukrovka či 
rôzne druhy rakoviny. Pomáha tiež 
pri predchádzaní vysokého krvné-
ho tlaku či pri udržiavaní zdravej te-
lesnej hmotnosti. Priaznivo ovplyv-
ňuje aj duševné zdravie a kvalitu 
života jednotlivca.

Nedostatok pohybu je spolu s ne-
správnymi stravovacími návykmi dô-
ležitým rizikovým faktorom v rozvoji 
kardiovaskulárnych a onkologických 
ochorení, ktoré sú najčastejšou príči-
nou úmrtí na Slovensku. Už samotná 
chôdza podľa odborníkov významne 
prispieva k udržiavaniu si zdravia, 
a to u dospelých aj u detí. Ak sa dieťa 
nevenuje aktívnemu športu a ani iným 
namáhavejším fyzickým aktivitám, 
malo by podľa Slovenskej asociácie pre 
výživu a prevenciu počas dňa spraviť 
minimálne 12-tisíc krokov. Vhodným 
doplnením sú prechádzky v prírode.

Minimálne dve hodiny týždenne
Príroda je zdrojom pokoja, kde je 

možné nájsť uvoľnenie, relaxáciu a pri-

navrátiť si vnútornú rovnováhu. Pozi-
tívne vplýva aj na znižovanie krvného 
tlaku, znižovanie výskytu kardiovas-
kulárnych ochorení všeobecne, a tiež 
na znižovanie výskytu diabetu typu 
II. U ľudí, ktorí praktikujú prechádzky 
v prírode, sa zlepšuje fyzická zdatnosť 
a majú kvalitnejší spánok. Zdravotné 
benefity je možné pociťovať už po krát-
kom čase kontaktu s prírodou, avšak 
štúdie odporúčajú minimálne 2 hodiny 
týždenne. Pri ľahkej dvojhodinovej pre-
chádzke po rovnom teréne (3 km/h) v 
prírode či v parku, ktorú môžu absolvo-
vať aj malé deti a seniori, je možné spáliť 
približne 5 kcal na kilogram váhy. Pri 
šliapaní do kopca sa dá spáliť za 2 hodi-
ny až približne 17 kcal na kilogram váhy.

Zdroj informácií Fb
Úrad verejného zdravotníctva SR

Pohyb prospieva telu aj mysli

» ren
Ilustračné foto. zdroj louiepastore pixabay
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