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»Predám zimné pneuma-
tiky 195/65 R15 + hliníko-
vé disky, cena 280€. Tel: 
0908102838

»Predám zváračku z dy-
nama, na Š-100 hlavu, 
kľukovku po výbruse, nový 
reťazový rozvod, prevodov-
ku po GO, riadiace skrinky, 
Š-Octáviu, Š-1203, RND, 
ruský samovar, hodiny ku-
kučky, keramické telesá – 
3ks – 3000W, novú čiernu 
prilbu. Tel: 0908370306
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim SIMSON, PIONIER 
STELU, STADION aj diely. Tel: 
0949505827
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babete/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim diely na starú 
Škodu Octaviu zo 60.-tych 
rokov. Za každú ponuku 
ďakujem. Tel: 0911364742 
Tomáš, Hriňová

»Kúpim pozemok! Hoto-
vosť! Tel: 0905710225

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Obťahujem gombíky do 
látky a kože, čalúnické a 
odevné. Tel: 0905292743

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám nový 20l lis 
na hrozno-ovocie, cena 
80€ (pôvodná cena 
120€), v Kováčovej. Tel: 
0420/602489105
»Predám polročnú kozičku 
s rohmi. Kozička ešte nebo-
la pripustená. Cena doho-
dou. Tel: 0944478521

»Odkúpim staré mince, 
bankovky, kroje aj časti, pa-
rožie a iné. Tel: 0903868361
»Kúpim staré bankovky, 
strieborné mince a me-
chanické hodinky. Tel. 
0905767777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

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   
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

WWW.REGIONPRESS.SK
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»Predám funkčnú mláťač-
ku 22, sečkáreň, konský 
pluh dvojak, špulier na sni-
ce, 80r. nástenné hodiny, 
petrolejovú lampu, kom-
plet krosná, cena dohodou. 
Tel: 0908370306
»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Predám nový nepouží-
vaný matrac Materasso, 
190x90x19 cm, tvrdosť 4. 
Tel: 0904354916
»Predám biely keramic-
ký súdok 30l a drevené 
strúhadlo na kapustu. Tel: 
0910969422
»Predám orechy a domáce 
vajíčka. Tel: 0908917582

»Kto daruje šporhert na 
drevo. Tel: 0903479450
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, hodiny, maľované 
truhlice. Tel: 0909117320

»Rýľujem záhrady. Tel: 
0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

Sympatická 56 r hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel: 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP ZV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

59
-0

22
1

Je pravda, že takmer všetci  sa stret-
neme počas svojho života s bolesťou 
kĺbov? 

Boľavé kĺby sú problém. Čím je človek 
starší, tým sú opotrebovanie a potom 
ubúdanie kĺbovej chrupavky, teda ar-
tróza, častejšie. Vo veku nad 50 rokov 
trápi okolo 80% ľudí. A po sedemde-
siatke ich má artrózu 90%. Pri artróze 
rozlišujeme dva typy – primárny, kto-
rý vznikne bez jasnej príčiny a sekun-
dárny. Ten je na základe úrazov, pora-
není či preťaženia. Prichádza vekom, 
nesprávnym životným štýlom a často 
s nadváhou. Často je spojený s nároč-
ným zamestnaním, ale aj s nespráv-
nym spôsobom športovania. Pokro-
čilá artróza sa prejavuje bolesťou aj 
počas relatívneho pokoja. Poškodený 
kĺb reaguje zápalom, opuchom, zvý-
šenou bolesťou i obmedzeným pohy-
bom v kĺbe.

Aké sú možnosti pri riešení tohto 
problému?

Ortopédi majú veľa možností, ako 
konzervatívne zmierniť artrotické 
ťažkosti. Trh je taktiež zaplavený rôz-
nymi výživovými doplnkami, ktoré do 
určitej miery odolnosť a trvanlivosť 
chrupavky môžu podporovať. Veľa 
preparátov však obsahuje minimum 
účinných látok, pritom adekvátna 
denná dávka je pre účinok úplne zá-
sadná.

Keď už nepostačujú konzervatívne 
liečebné metódy, prichádza na rad 
operačné riešenie, príp. umelá ná-
hrada kĺbu. To si však vyžaduje dlhé 
týždne až mesiace rekonvalescencie, 
po ktorej je návrat do práce často 
problematický. Ešte väčší problém je 
teraz kvôli pandemickej situácii, keď 
sú ortopedické operácie často odkla-
dané či zrušené. 

Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej 
náhrade kĺbu?

Až donedávna u nás neexistovala
žiadna terapia, ktorá by riešila úby-
tok chrupavky či kostnej hmoty, teda 
samotnú príčinu ochorenia. Klasická 
liečba je zameraná na dočasné po-
tlačenie bolesti a oddialenie operač-
ného riešenia. Pokrok v medicíne sa 

však výrazne prejavil aj v tejto oblas-
ti a nemeckí lekári vyvinuli kauzálnu 
(príčinnú) 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.

Ako prebieha liečba?

Liečba prebieha v  modernej liečebnej 
jednotke, ktorá pracuje na tom istom 
princípe ako MRI diagnostická metó-
da a ktorá cielene podľa konkrétnej 
diagnózy pacienta spúšťa proces re-
generácie chrupaviek a kostí. 
Výsledným efektom je  zreteľný 
nárast objemu kĺbovej chrupavky 
(liečba artrózy) a zvýšenie hustoty 
kostnej hmoty  (liečba osteoporó-
zy).
MBST terapia je celosvetovo na-
júčinnejšia neinvazívna terapia  
na ošetrenie kĺbových a kostných 
ochorení, pretože sa nezameriava 
iba na symptómy, ale aj na základ-
né príčiny ochorenia. Napr. vo Švaj-
čiarsku a Nemecku sa metóda úspeš-
ne využíva a neustále zdokonaľuje  na 
špičkových klinikách  už  viac ako 23 
rokov. Je vhodná pre všetky vekové 
kategórie a o jej vhodnosti pre pa-
cienta rozhodne po vyšetrení lekár, 
ktorý následne terapiu nastaví podľa 
konkrétnej diagnózy. Terapia je účin-
ná až do 3.stupňa artrózy (vrátane), 
keď je ešte v kĺbe zachovaná aspoň 
nejaká chrupavková vrstva, ktorú do-
kážeme regenerovať.

Takže je táto liečba naozaj bezpečná 
a účinná? 

Ako odborník s viac ako 40 ročnou 
praxou môžem povedať, že áno. Cho-
dia k nám pacienti, ktorí už absolvo-
vali všetky dostupné neinvazívne 
možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy 
som u pacientov   nevidel tak evident-
né zlepšenie klinického stavu, ako po 
absolvovaní MBST  terapie. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľaj-
šie nežiadúce účinky. Nehrozí žiad-
ne riziko infekcie, krvácania či zras-
tov. Výhodou je, že pacient nemusí 
prerušiť svoje pracovné či pohybové 
aktivity. Ustúpenie bolesti a zlepše-

nie pohyblivosti kĺbu často nastupuje 
už počas terapie. Od roku 2000 bolo 
spracovaných niekoľko desiatok le-
kárskych štúdií k účinnosti MBST me-
tódy, kde sa potvrdila jej až  80% -  ná 
úspešnosť v liečbe ochorení pohybo-
vého aparátu. Preto je to celosvetovo 
najúčinnejšia neinvazívna terapia na 
ošetrenie kĺbových a kostných ocho-
rení – zdôrazňuje MUDr. Hudec.

Kde na Slovensku dokážu pomôcť 
touto metódou? 

Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná na certi�kovanom pracovisku 
v Sun Medical centre v Leviciach.
Keďže každý pacient so svojou dia-
gnózou a problémami je odlišný, tak 
na základe našich 8 -ročných skú-
seností terapiu dokážeme nastaviť 
presne podľa individuálnych potrieb 
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu  
účinnosť.  Našim pacientom vychá-
dzame v ústrety  poskytovaním tera-
pie aj vo večerných hodinách a taktiež 
počas víkendových dní. Je to naozaj 
dôležité z toho hľadiska, že terapia 
musí byť poskytnutá intenzívnou for-
mou každý deň po sebe bez prestáv-
ky - inak stráca účinnosť.

Aký je postup, ak sa chceme zbaviť 
bolestí kĺbov a kostí? 

Je potrebné zavolať na číslo
0949 677 799 a dohodnúť si termín 
vstupnej lekárskej konzultácie, kde 
odborníci  posúdia Váš zdravotný stav 
a odporučia vhodnú terapiu.

Sun Medical centrum,
A.Kmeťa 39, Levice 

www.medtec.sk
tel. 0949 67 77 99

AJ VY EŠTE POTLÁČATE BOLESŤ 
KĹBOV TABLETKAMI?
Vďaka unikátnej liečbe môžete odstrániť
nielen bolesti kĺbov, ale aj ich príčinu!
Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch.
Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč. Ako je to možné?
O novej  liečebnej metóde na Slovensku hovorí primár z Centra liečby
ochorení pohybového aparátu MUDr. Vladimír Hudec.
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bitu�ex.sk
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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Hoci zvykneme zberať najmä kve-
ty či listy liečivých rastlín, zabúdať 
by sme nemali ani na ich korene. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava 
lekárska, ktorá dokonca rastie aj v 
našich záhradách.

Mesiace október a november sú na 
zber koreňov liečivých rastlín najvhod-
nejším obdobím, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky.

Púpava lekárska - Púpava lekárska 
rastie všade, nájdeme ju na lúkach, 
medziach a takmer v každej záhrade. 
Mnohí však možno netušia, že sa môže 
pochváliť množstvom liečivých a priaz-
nivých účinkov na naše zdravie. Využiť 
môžeme jej kvety, listy aj koreň. A prá-
ve koreň obsahuje účinné látky, ktoré 
povzbudzujú funkciu pečene, žalúdka, 
pankreasu, čriev či obličiek. Obsahuje 
tiež prospešné látky akými sú vitamín 
B6, draslík či mangán. Púpava sa po-
užíva aj pri liečbe močových kameňov 
či cukrovky, uľavuje pri ťažkostiach so 
žlčníkom či trávením.

Zber a sušenie - Po tom ako korene 
púpavy vyberiete z pôdy, poriadne ich 
očistite od zeminy a nečistôt, umyte 
pod tečúcou vodou a následne ich na 
utierke dôkladne osušte. Potom ich 
nakrájajte na menšie kúsky. Tie po-
ukladajte na sito a sušte na suchom a 
vzdušnom mieste. Korene priebežne 

kontrolujte, či náhodou neplesnivejú. 
Po usušení, čo môže trvať aj niekoľko 
týždňov, ich vložte do uzatvárateľnej 
nádoby a odložte na tmavé miesto.

Čaj z koreňa púpavy - Čaj z koreňa 
púpavy môže pomôcť pri bolestiach ža-
lúdka, obličiek a prečistení močových 
ciest. Pripravíte ho tak, že dve čajové 
lyžičky nadrobno rezaného sušeného 
koreňa prelejte štvrť litrom vriacej vody 
a nechajte štvrť hodinu lúhovať, potom 
preceďte. Čaj si varte vždy čerstvý a pite 
ho vlažný.

Pozor!
Púpava nie je vhodná pre ľudí, kto-

rí trpia vážnymi ťažkosťami obličiek, 
žlčníkovými kameňmi, obštrukciou 
žlčových ciest či žalúdočnými vredmi. 
Ak nie ste si istí, vždy sa radšej poraďte 
s lekárom.

Púpava lekárska – zber koreňa

» ren
zdroj foto Ajale pixabay
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 3. novembra 2022

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Nie je nič príjemnejšie, ako sa po 
príchode domov z potuliek jesen-
nou prírodou zahriať šálkou voňa-
vého čaju a vychutnať si jablkový 
koláč. Nechajte sa inšpirovať našimi 
receptami.

Jablkový koláč s marcipánom
Suroviny: na cesto: 200g polohrubej 

múky, 100g masla, 90g práškového 
cukru, 1 žĺtok, 2PL mlieka

na plnku: 500g jabĺk, 2PL slivkového 
lekváru, 50g kryštálového cukru, 40g 
bieleho marcipánu
Postup: Do misy vložte múku, cukor 

a maslo nakrájané na kocky. Rukami 
vytvorte posýpku a tretinu z nej odlož-
te do inej nádoby. K zvyšnej posýpke 
pridajte žĺtok a vlažné mlieko. Vypra-
cujte cesto, prikryte ho potravinárskou 
fóliou a odložte do chladničky.

Kým cesto odpočíva, umyte a očistite 
jablká, pokrájajte ich na kocky a vložte 
do hrnca. Pridajte cukor, lekvár a mie-
šajte, kým zmes trošku nezhustne. Do 
ešte horúcej zmesi pridajte dve tretiny 
nakrájaného marcipánu. Všetko ne-
chajte vychladnúť.

Okrúhlu formu vyložte papierom na 
pečenie. Cesto vyberte z chladničky a 
vyložte ním formu tak, aby boli pokryté 
aj boky. Na cesto rovnomerne rozotrite 
plnku. Následne posypte odloženou 
posýpkou a marcipánom. Pečte v rúre 
vyhriatej na 180°Celzia približne 40 až 
45 minút.

Krehký jablkový koláč
Suroviny: 600g polohrubej múky, 

200g práškového cukru, 4 vajcia, 250g 
masla, 1 balíček prášku do pečiva, 4 
balíčky vanilkového cukru, 2 balíčky 
škoricového cukru, 2kg jabĺk, 4 lyžice 
roztopeného masla
Postup: Z múky, práškového cukru, 

vajec, masla, prášku do pečiva a balíč-
ka vanilkového cukru vymiešajte hlad-
ké cesto. Rozdeľte ho na dve časti. Jed-
nu z nich vyvaľkajte a preložte na plech 
vystlaný papierom na pečenie.

Jablká umyte, očistite, nastrúhajte 
a v miske ich zmiešajte s vanilkovým 
a škoricovým cukrom a s roztopeným 
maslo. Následne rovnomerne rozložte 
na cesto. Potom vyvaľkajte druhú časť 
cesta na plát a prikryte ním jablkovú 
plnku.

Povrch popichajte vidličkou a pečte 
v rúre vyhriatej na 180°Celzia približne 
20 až 25 minút. Pred podávaním koláč 
posypte práškovým cukrom.

Upečte si šťavnaté jablkové koláče

» ren
autor foto jhfl pixabay

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri
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