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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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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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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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ponúkajú kosenia

a čistenia záhrad

i pozemkov.

0910 681 892
FB: Záhradné práce - Otec a Syn

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

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti
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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, Slád-
kovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna 
Voda, Mostová, Vozokany, Dolné Saliby, 
Kráľov Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec nad 
Váhom, Horná Kráľová, Dlhá nad Vá-
hom, Váhovce, Kráľová nad Váhom, 
Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, 
Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Sa-
liby, 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    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 (34.390 domácností)

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
SLOVENČINA NEMČINA

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických

Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°° 3
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Kompletné upratovanie domácnosti, 
umývanie okien. Viac info 0917 342 853
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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

www.nabytokbukovsky.sk

NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU
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aj airless systémom        0903 228 167

MAĽBY, STIERKY
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0902 489 183
Odborný rez ovocných stromov, 
tvarovanie.

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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Skúsenosti s nastavovaním linky sú vítané.

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

  Brutto cca 1 400€

  Pozícia vyžaduje okrem obsluhy  
 výrobnej linky  aj administratívne 
 a sanitačné práce.

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

príjme do TPP OPERÁTORA
(s technologickým zameraním) 
na výrobu plastových materiálov
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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

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
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0907 173 047, szilard.takacs22@gmail.com
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Výkopové práce Minibagrom

Výškové práce autoplošinou

Výškové pílenie stromov

Vypratanie priestorov

    0904 202 630
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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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STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie, Pokládka dlažby, 

obkladačské práce, Prerábka bytových 
jadier, Maliarske práce 

Kontakt: 0903 424 352
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Obkladačov a zatepľovačov
Mzda od 1 200 € do 1 600 €

Ubytovanie zabezpečíme

Informácie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce
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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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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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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.

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek

od 0,65 €/kg
Cena bateriek

od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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KURZ SBS

KURAM

BA - Volajte: 0904 001 475
KN - Volajte:  0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Komárno / Bratislava

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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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

VODIČOV nákladného automobilu
(na zber komunálneho odpadu)

Miesto výkonu práce: Šaľa alebo Lužianky
(obce Nitrianskeho kraja)
Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1100 EUR* v hrubom, po plnom 
zapracovaní 1200 EUR* v hrubom v závislosti od pracovného 
výkonu + stravné
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,  odbornú, zdravotnú 
a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
tachografovú kartu
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej známky
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Vysádzame 

ovocné stromy
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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.

01 AUTO-MOTO/predaj

02 AUTO-MOTO/iné
»  ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521  

03 BYTY/predaj

04 BYTY/prenájom
» Prenajmem rod.dom 2+1 v 
Tešedíkove, 0903 731 710

05 DOMY/predaj

06 POZEMKY/predaj

07 REALITY/iné

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám domáci šrotovní-
k+liečivé ginko stromčeky, 
cena dohodou, 0908 685 973

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
» ODKUPIM STARE MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361 

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám si prácu-brigádu 
upratovanie v domácnosti v 
okolí Vlčany-Šaľa 0944 774 675 

16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907 277 466 

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    
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2035/643 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 

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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> stravné lístky v hodnote 4,80 €

> 13. plat do výšky 700 €

> príplatky nad rámec zákona

> bezplatná doprava z viacerých smerov

> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera

> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> multisport karta

SKLADNÍK
5,56 € / hod.

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837
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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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