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PRENÁJOM
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

ÝCH

AUTOPOŽIČOVŇA

0905 403 527
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Nitre

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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Ponúkam strojové
     omietky
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588
Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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najlepšia

najrýchlejšia• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

k v vý r v
v V r ,

rg kry ý rô
z r ý r v

k z r v r y
v r rvá 45 .
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v r rvá 45 .

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k

v NITRE
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AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U

0905 625 641,    037/656 50 60
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0903 060 490

STRECHY
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bádice, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čab, 
Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Dolné Le-
fantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kolíňany, 
Lukáčovce, Lužianky, Malý Cetín, Nitrian-
ske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, 
Pohranice, Rišňovce, Rumanová, Štitáre, 
Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opa-
tovce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Krška-
ny, Dražovce, Horné Krškany, Janíkovce, 
Kynek, Mlynárce, Alekšince, Babindol, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čakajovce, 
Čechynce, Golianovo, Horné Lefantovce, 
Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Ko-
líňany, Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Šti-
táre, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký La-
páš, Vinodol, Zbehy, Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

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    34.980 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 (54.170 domácností)
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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.bituflex.sk
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O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

z dosiahla
ako 4 500 
rá vec sa 
a a deti z 
kutočne e
tskýchh 
bro. A
hovo-
ba.

80
-0

00
7-

4

Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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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P PÍL T s.r.o.
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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www.lexanzm.sk

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice

PONÚKAME STRÚHANÚ KAPUSTU



NR22-43 strana 3

SLUŽBYNITRIANSKO
3

78
-0

00
9-

4

AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO
MM, s.r.o.

Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY
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POTREBUJETE SA ZBAVIŤ STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV? 
Zber elektro-odpadu
(veľké spotrebiče ako chladničky, ohrievače,
ventilátory, umývačky riadu, práčky,
sušičky, mikrovlnky, vysávače a pod.)
Pre viac informácií nás kontaktujte na našej prevádzke
alebo na nižšie uvedených telefónnych číslach

NITRA, Štúrova 151 /Kynek nad STK/
037/652 2661, 0903 280 906

Otváracie hodiny: Po - Pia: 7.00 - 15.30, So: 8.00 - 12.00
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky, chodníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Prijímame

objednávky

na rok 2023na nové kompletné pomníky
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že ako zamestnanec môžete okamžite skončiť svoj pracovný pomer,
ak vám váš zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí 
splatnosti?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
mint munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti 

munkaviszonyát, amennyiben a munkáltató nem fizeti meg
bérét az esedékességet követő 15 napon belül?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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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 certifikovanom 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.

»

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

»Kúpim RD v okolí Nitry - 
Vrábloch 0905 283 550 
»Kúpim RD v okolí Vráb-
loch Zl Moravciach prípad-
ne byt, 0907 147 430 

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027

»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Predám dvojhrob na 
Mestskom cintoríne, 0950 
575 759
»Kúpim posledné Sloven-
ské bankovky od roku 1993 
po 2009. 0905 651 837

»58r.hľadá priateľku 0917 
049 831
»Wellness seniorka - pria-
teľa do 72r. 0904 925 330
»52ATRAKT.MUŽ HĽADÁ 
ŽENU NA PEKNÝ VZŤAH. 
0907 119 860 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

Príklad:
RP NR 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 nefungu-
je 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, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784

41
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8

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:

31. októbra 1892    
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa

Výročia a udalosti 2. novembra 1938    
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti

Skoré šero, sychravé počasie, mi-
hotavé svetielka kahancov. Tlmené 
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia 
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“, 
dní, kedy smerujeme na cintoríny. 
Chceme sa pomodliť za našich zo-
snulých, spomenúť si na nich, upra-
viť hrob a zapáliť sviečku. 

Strih. 

Jasné nebo, horúčavy a vyprah-
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné 
oblečenie, roztopašné deti s veľkými 
tmavými očami, domy z hliny a sla-
my. Sme v západoafrickom Togu, jed-
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z 
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi-
ca negramotná. 

Valentin Aneyou žije v meste So-
kode v centrálnej časti Toga. Ani nie 
pred rokom bol vysvätený za kňaza, 
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro-
denia Pána. Majú tu desať kostolov a 
množstvo mladých ľudí. 

„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej 
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formulu-
je svoju životnú víziu Valentin. Súčas-
ťou jeho pôsobenia je práca s mládežou 
v školách. Situácia žiakov ho znepoko-
juje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych 
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní 
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich 
rodičov. Často nevedia, na koho sa ob-
rátiť. 

Kňazi v Togu nemajú žiadny plat 
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od 

svojich farníkov. Od chudobných veria-
cich na hranici existenčnej biedy však 
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz 
niečo dostane, použije tieto prostried-
ky na pomoc ešte núdznejším ľuďom. 
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia 
ACN sprostredkúva tonžským kňazom 
podporu vo forme omšových miloda-
rov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť 
benzín a docestovať k svojim farníkom, 
alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v 
ťažkostiach. 

Strih.
Ak dávate za vašich zosnulých od-

slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj 
prostredníctvom nadácie ACN. Možno 
bude práve Valentin v Togu slúžiť naj-
svätejšiu obetu za spásu duší vašich 
blízkych zo Slovenska. A milodar, spo-
jený s touto svätou omšou, Valentinovi 
pomôže pomáhať žiakom v Sokode. 
Viac informácií nájdete na www.omso-
vymilodar.sk.

Na linke Slovensko – Togo

» ACN
zdroj foto ACN

Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o 
zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. 
Dôchodok v novej výške dostanú v ob-
vyklých januárových výplatných termí-
noch. Sociálna poisťovňa im zároveň v 
januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné 
rozhodnutie.

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o 
percento medziročného rastu spotrebi-
teľských cien za domácnosti dôchodcov 
určeného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za prvý polrok kalendárneho 
roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v 
priemere za šesť mesiacov roku 2022 v po-
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa 
index spotrebiteľských cien za domácnosti 
dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchod-
kové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 
11,8 percenta.

„O zvýšenie (valorizáciu) dôchod-
kových dávok nie je potrebné Sociálnu 
poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú po-
beratelia dôchodkov písomné rozhodnutie 
a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v ja-
nuári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. 
januára 2023 do dňa predchádzajúceho 
výplatnému termínu v januári 2023. So-
ciálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 
11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok 
(starobné, predčasné starobné, invalidné a 
pozostalostné dôchodky),“ informuje Soci-
álna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Minimálne dôchodky a valorizácia 
- Pre tento druh dôchodku platí osobitný 
mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku 
od 1. januára 2023 sa zo zákona nepri-
hliada na zvýšenie dôchodku na sumu 
minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma 
dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma 
dôchodku bude aj po valorizácii nižšia 
ako minimálny dôchodok, Sociálna po-
isťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na 
sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa 
suma minimálneho dôchodku od 1. janu-
ára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej 
dostávať dôchodok v nezmenenej sume 
(teda minimálny dôchodok, ktorý je pre 
neho po valorizácii dôchodku finančne 
výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po 
valorizácii vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, nárok na minimálny dôchodok 
zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchod-
covi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyš-
šej sume. Ten bude totiž pre neho výhod-
nejší než dovtedy poberaný minimálny 
dôchodok,“ objasňuje Sociálna poisťovňa 
a uvádza príklad: „Dôchodca k 31. decem-
bru 2022 poberal minimálny dôchodok v 
sume 334,30 eura, pričom suma jeho sta-
robného dôchodku k tomuto dátumu bola 
333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvý-
šil – valorizoval – jeho starobný dôchodok 
o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto 
suma je vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa 
od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný 
dôchodok v sume 372,70 eura.“

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky

» ren
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KAMENÁRSTVO

Jelšovce 421 (pri pošte)
Jelšovce

0903 747 666

Najväčšia predajňa (700 m)
vystavených pomníkov v regióne.

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

Po - Pia: 9:30 - 16:30

SSSllo
zzzaa 

31
1991-2022

d 1991

MONTÁŽ JAR 2023ZĽAVA  40%
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Jediné múzeum máp svojho druhu sa 
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa 
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov 
kartografie môžete v Slovenskom mú-
zeu máp v obci Kynceľová pri Banskej 
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili no-
vinky ale aj nové vzácne exponáty. 

Na geografiu či kartografiu sa dá po-
zrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia 
Slovenského múzea máp, nachádzajúca 
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto 
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou 
formou. Podľa slov kurátorky múzea, 
Andrey Farkašovej, približuje expozícia 
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby 
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaují-
mavé témy interaktívnym a veľmi púta-
vým spôsobom všetkým návštevníkom 
bez rozdielu na vek. Využívaním najmo-
dernejších technológií či interaktívnych 
modelov dokáže múzeum máp upútať a 
presvedčiť o tom, že geografia môže byť 
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp 
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite 
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili. 

Jedinečná novinka 
a vzácne exponáty

V zbierkovom fonde múzea máp sa na-
chádzajú rozličné tematické mapové die-
la. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, ale-
bo repliky z čias vojenského mapovania. 
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové 

exponáty, ako geodetické a meračské prí-
stroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia 
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v 
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre 
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí 
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Vý-
nimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky 
špičkových technológií a interaktívnych 
didaktických pomôcok pre vzdelávanie. 
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na 
moderný letecký simulátor, v ktorom zaži-
jú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite 
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa 
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov 
sprístupnená od štvrtka 27. októbra. 

Múzejné zariadenie je aj napriek svojim 
menším priestorovým rozmerom popula-
rizačno-vzdelávacou a kultúrno-technic-
kou atrakciou s nadregionálnym význa-
mom. Obľubujú ho najmä základné školy, 
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

Nové vzácne exponáty 
v Slovenskom múzeu máp 

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia. 

zdroj foto archív múzea máp
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VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

za najlepšiu cenuza najlepšiu cenu
Zvoz od 100kg zabezpečíme.
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY
KONKUUREREREREENČNČNČN NÉN  CENYN

www.kamenarstvomanura.skwww kam

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

menarstvomanura.skm
0903 471 375

KAMENÁRSTVO 
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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Predaj jablkového,
hruškového, slivkového,

višňového a čerešňového kvasu.
Ponúkame aj jablká

na konzum po 0,70€/kg,
jablká na spracovanie 0,23 €/kg

K-FRUCT
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Odborníci zo Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv ( ŠÚKL) objasňujú na 
sociálnej sieti, prečo by sa mali hlá-
siť podozrenia na nežiaduce účinky 
liekov.

Každý liek či vakcína má pod-
ľa nich aj svoje vedľajšie (nežiaduce) 
účinky, ktoré sa však neprejavia u kaž-
dého. Ich popis a frekvencia výskytu sú 
uvedené v príbalovom letáku. „Riziku 
nežiaducich účinkov sa úplne nevy-
hneme, je ale potrebné, aby prínos lie-
ku prevažoval nad jeho rizikami,“ uvá-
dzajú odborníci a vysvetľujú tiež, že 
„nežiaduce účinky, ktoré sú uvedené v 
príbalovom letáku, poznáme z klinic-
kých skúšaní. Pre dlhodobé monitoro-
vanie bezpečnosti liekov alebo vakcín 
však potrebujeme čo najviac údajov – 
kvantitatívnych aj kvalitatívnych. Aby 
bolo hlásenie možné čo najlepšie po-
súdiť, majú v ňom byť uvedené čo naj-
podrobnejšie informácie o pacientovi, 
všetkých užívaných liekoch a o vznik-
nutej nežiaducej reakcii. Hlásenie je 
najlepšie podať prostredníctvom elek-
tronického formulára na našom webe. 
Podozrenia na nežiaduce účinky majú 
povinnosť hlásiť zdravotnícki pracov-
níci a farmaceutické spoločnosti. Túto 
možnosť majú aj pacienti. 

Dôležité je hlásiť najmä závažné a 
neočakávané nežiaduce reakcie (tie, 
ktoré nie sú uvedené v príbalovom le-
táku).“ Všetky nahlásené podozrenia 

na vedľajšie účinky dôkladne posúdia 
odborníci štátneho ústavu z oddelenia 
farmakovigilancie. Hlásenia sa tiež 
zbierajú a posudzujú na úrovni Európ-
skej únie a medzinárodnej databázy 
EUDRAVIGILANCE. Hlásenia môžu 
viesť k pridaniu nových nežiaducich 
účinkov alebo interakcií do príbalové-
ho letáku, k pridaniu kontradindikácií, 
či k zmene v predpisovaní lieku alebo v 
jeho dávkovaní. 

Systém hlásení slúži na monitoro-
vanie bezpečnosti liekov. „Štátny ústav 
neposkytuje zdravotnú starostlivosť a 
nemôže meniť či navrhovať liečbu - ak 
sa u vás po podaní lieku vyskytla zá-
važná nežiaduca reakcia, ďalšiu liečbu 
je nutné konzultovať s lekárom,“ upo-
zorňujú odborníci zo ŠÚKL.

Nežiaduce účinky liekov

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
pomocného pracovníka/

pracovníka na obsluhu VZV 

Miesto výkonu práce: Lužianky
Práca v dvojzmennej prevádzke (ranná a poobedná zmena)
Ponúkame: mzdu 800 EUR* v hrubom, stravné v hodnote
4,80 EUR/deň, zabezpečenie potrebných školení 
Požadujeme: skúsenosť s obsluhou vysokozdvižného vozíka 
(potrebné školenia zabezpečíme)

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:  0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

so sídlom v Lužiankach
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:  0903 718 908,
alebo mailom horesova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy, pohyblivej zložky mzdy a výkonových odmien

VODIČA nákladného automobilu 
(hákového vozidla na prepravu odpadu)

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1200 EUR* v hrubom, po plnom 
zapracovaní 1300 EUR* v hrubom v závislosti od pracovného 
výkonu + diéty
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,E,  odbornú,
zdravotnú a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
tachografovú kartu 

so sídlom v Lužiankach
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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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Vysádzame 
ovocné stromy

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919

3. novembra 1956    
prvé vysielanie Československej televízie 
Bratislava

Výročia a udalosti
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Kontakt:  0910 962 664

HĽADÁME PRACOVNÍKA
POHOTOVOSŤ ZIMNÁ 

ÚDRŽBA 
odhrn snehu, posyp pri námraze Farská ul. 30 Nitra. 

December, Január, Február, ½ Marec.

250 € brutto/mes.

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú 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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Hrubá mzda: od 1000 do 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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Hrubá mzda: od 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Podmienky: VP skupiny B, preukaz VZV / NZV 

výhodou, znalosť práce s PC

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu  

   zariadení VZV / NZV

 možnosť kariérneho rastu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 príjemné prostredie a práca v dynamickom 

   kolektíve

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Kolektív KOSIT WEST 
hľadá kolegu na pozíciu: 
TEAM LEADER

PRIDÁŠ
SA?
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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Preukaz VZV vybavíme. Stačí len chuť pracovať. 

 Platové podmienky: 900 € v hrubom
základná mzda + 160 € mesačný variabilný

bonus + hlukový príplatok 0,72 €/ hod.
 + stravné lístky, príplatky za prácu nadčas/

cez víkendy/ v noci.
Ďalšie výhody a benefity.

PRIDAJ SA DO NÁŠHO TÍMU FARGUELL AKO
SKLADNÍK! 

l.pruzincova@farguell.com 
 +421 903 668 222 
+421 903 310 325

80
-0

22
6

Sme odborníci na lisovanie kovových komponentov
pre rôzne odvetvia, najmä pre automobilový
priemysel, vykurovanie a elektroniku.

Pridaj sa do nášho tímu Farguell
ako operátor výroby!
Hľadáme nových kolegov.

Platové podmienky: základ 4 €/hod. + max 1,20 €/hod. variabilná
čiastka + hlukový prípatok 0,72 €/hod.
+ príplatky za prácu nadčas/ cez víkend/ v noci=1043 €
v hrubom mesačne.
Ďalšie výhody a benefity.

Vaše životopisy posielajte mailom na: l.pruzincova@farguell.com
tel. číslo: +421 903 668 222 alebo +421 903 310 325Tradícia od roku 1943
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prijmeme

vodičov vnútroštátnej dopravy
čistá mzda od 1300 €

- kamiónová preprava lodných kontajnerov po Slovensku

- fyzicky nenáročná práca, vodič nenakladá ani nevykladá tovar

- voľné víkendy, pracuje sa od pondelka do piatku

- možnosť parkovania vozidiel v TO, NR, GA, BA

- prax nie je podmienkou

- požadujeme vodičský preukaz C+E, KKV, tach. k.

V prípade záujmu volajte 0903 449 917, prípadne zašlite životopis
emailom na: asistent@runnex.sk

RUNNEX s.r.o, Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany

Skúsenosti s nastavovaním linky sú vítané.

KONTAKT: milos.kordac@plastcom.sk
Tel.: 0918 172 121

  Brutto cca 1 400€

Plastcom, spol. s r.o., Štúrova 53, Nitra

OPERÁTORA

42
-1
13

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
nitriansko@regionpress.sk

0910 851 307, 0910 455 919
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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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