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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %
 veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1600 € od 1950 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 

pracovníkov na objekt

v Šali
900 € brutto/ mesiac 

Nástup ihneď, POS NUTNÝ! 

0948 008 380
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

••  Najväčšia výstava náhrobných kameňov Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí v širokom okolí
••  Náhrobné kamene aj na mesačné splátky Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac už od 120 € na mesiac
••  Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h od 10.00h do 17.00h

••  ZNÍŽENÉ CENY O 20%ZNÍŽENÉ CENY O 20%

Príjmem
pracovitého pracovníka

na kamenárske práce

len vážny záujem

nástup ihneď

začiatočný plat 5 €/hod. ne�o

0905 320 476 3
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie.
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

darchate l ie r@gmai l . com
www.darch . sk

Projekčná kancelária

2022
novinky
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H Ľ A D Á M
brigádnikov

do bufetu - Vincov les

mzda od 4€ netto 

0949 158 8640907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 

A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 50 € 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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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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15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 373 407
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia:

Galanta

Ša¾a

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    32.480 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

DISTRIBÚCIA (34.390 domácností)

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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Výkopové práce Minibagrom

Výškové práce autoplošinou

Výškové pílenie stromov

Vypratanie priestorov

    0904 202 630
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aj airless systémom        0903 228 167

MAĽBY, STIERKY
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Hľadáte účtovníka?
0903 134 320
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !
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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

SLUŽBY

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-

šiciach

Výročia a udalosti



GA22-19 strana 3

SLUŽBY, ZAMESTNANIEGALANTSKO
3

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!
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Rebplast

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu: sitá na okná, pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse
• Zasklievanie terás
• Servis plastových okien a dverí

0905 528 703
www.oknabrany.sk

Plastové okná 
Garážové brány
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Róbert Bukovský        |           0911 266 549

Za rozumné ceny!Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!Zameranie a návrh ZADARMO!

facebook: nabytokbukovsky.sk

NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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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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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 373 407

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

  5500%%
až do
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Ľuboš Bugyi: 0905 373 407
BRATISLAVSKO

galantsko@regionpress.sk
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva, 
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý 
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať  
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochut-
návať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak  
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivo-
varu Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri 
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom 
v okolí a  jeho história siaha až do 14. storočia. 
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, piv-
ných destilátov ale aj nealkoholických nápojov 
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi pode-
lia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov. 
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare 
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou 
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás 
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva  
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pri-
čom nezabudneme ani na ochutnávku nášho 
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme 
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na 
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku  
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariade-
nia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na 
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým 
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness 
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný 

kúpeľ pochádza z diel-
ne nášho pivovaru 

a jeho receptúra 
má blahodarné 
účinky na telo  
i dušu. Súčasťou 
pivných kúpe-
ľov je aj vírivka  
a dva typy sauny 

- fínska a in-
frasauna 
a tepi-
d ár i á , 
k t o r é 
v á m 
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne 
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riadi-
teľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť 
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľ-
mi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať 
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť 
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom 
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho 
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom 
jedle, objavte autentickú atmosféru historických 
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špe-
ciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skry-
tých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad  
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch 
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión 
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na uspo-
riadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb 
teambuildingov, odborných seminárov, kon-
ferencií či kongresov. „Konferenčné priesto-
ry disponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych 
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagma-
ra Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión 
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je 
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jedno-  
a dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až 
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-

kým výhľadom na parčík s jazierkom, 
ktorý tvorí krásnu scenériu celého 
areálu.

Podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravu-
jú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne 
pútavé podujatia, počas ktorých 
si na svoje prídu všetky vekové 
kategórie. „Najbližšie sa môžu 
všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna 
a predstavia sa na nich via-
cerí predajcovia so svoji-
mi domácimi výrobkami.  
O dva týždne neskôr, teda 
25. júna organizujeme pod-
ujatie pod názvom Bezpeč-
ne na prázdniny. Určené je 
deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce 
Hasičského záchranného 
zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá 
predvedie, ako sa otáča 
auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievod-
ný program. Pre deti bude  
k dispozícii okrem po-
učného programu aj 
skákací hrad, maľovanie  
na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivo-
lusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov výroby piva
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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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E-mail: galantsko@regionpress.sk
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www.nitrazdroj.sk

PODPORUJEME
SLOVENSKÉ
VÝROBKY

TÁMOGATJUK
SZLOVÁKIA
TERMÉKEK

HORALKY
50 g

0,35 €
Cena platí  1. 5. – 31. 5. 2022

Az árak 2022 május 1. -t�l 31.-ig érvényesek

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
További kedvezmény nélkül. Amíg a készlet tart.

www.pracahned.eu
Viac info: 0917 465 632 alebo 0908 961 969
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Práca pre mužov a ženy v Nitre

Mzda od 1 100,-€ až 1 400€   
Doprava zabezpečená zmluvnou dopravou 

alebo ubytovanie

 AUTO-MOTO/predaj

02 AUTO-MOTO/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521  
» Vykupujem motocykle 
JAWA CZ PIONIER BABETA 
dobre zaplatim 0904 274 
781 

03 BYTY/predaj

04 BYTY/prenájom
» Prenajmem 2-izb. rod.
dom v Tešedíkove, 0903 
731 710
» Dám do prenájmu gar-
zonku v Šali, 0903 731 710

05 DOMY/predaj
» NOVOSTAVBA - BUNGALOV, 
na predaj v Tvrdošovciach, 
tel. 0915 976 178 

06 POZEMKY/predaj

07 REALITY/iné

08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027 

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné
» Kúpim pán.tangače ob-
vod pásu 0,90cm.na po-
l.0,45cm. 0911 543 758. 

15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP GA 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.

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 373 407

TU MOHOL BYŤ VÁŠ
INZERÁT
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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, ŠAĽA-VEČA, 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.



GA22-19 strana12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

3
2
-0
0
3
4

8
7
-0
0
0
4

7
5
-2
5

0944 113 140

AKC
IA

MÁJ
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