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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Č. 43 / 28. OKTÓBER 2022 / 26. ROČNÍK

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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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Ti ponúka výhodné služby a benefity 

v potravinárskom priemysle.

Kontakt: 0905 595 996

Staň sa členom odborov !

Odborový zväz potravinárovOdborový zväz potravinárov  

Slovenskej republiky Slovenskej republiky 
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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.
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VÝKUP-HOTOVOSŤ

BODONA 74, PIEŠŤANY • 0903 551 969

NAJLEPŠIE CENY

ŽELEZO • FAREBNÉ KOVY • PAPIER • ELEKTROODPAD

ODHLÁSENIE A ODBER VOZIDLA U NÁS
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• Oprava osobných a nákladných vozidiel

• Plnenie, čistenie, dezinfekcia klimatizácií

• Pneuservis

Tel. 0905 249 156, 0905 204 619

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
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ODVOZ stavebných a iných odpadov
7m3 kontajnermi s otváracím zadným čelom

Ručné, búracie a výkopové práce

Vypratávanie nehnuteľností a pozemkov

Cena po tel. 

dohode. 

0905 839 327
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INZERCIA

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, 
Považany, Sokolovce, Vrbové.    

nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, 
Dubovany, Horná Streda, Krakovany 
Lubina, Moravany nad Váhom, Niž-
ná, Nové Mesto nad Váhom, Ostrov, 
Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, 
Pobedím, Podolie, Považany, Rako-
vice, Sokolovce, Stará Turá, Treba-
tice, Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

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 (41.870 domácností)

1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ČZ-JAWA. Odkúpim motocyk-
el/diely -SERIÓZNA DOHODA. 
Tel.: 0908 205 521    

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

8  STAVBA
» Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT

12  deťom

13  RÔZNE/predaj

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» Sympatická 56 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. Tel.:  
0907 277 466 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera PN me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PN zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Public auction s.r.o., so sídlom: Cintorínska 2696/1, 921 01 Piešťany
IČO: 44 449 844 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 22790/T

oznamuje v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách

konanie nasledovných dražieb nehnuteľností:

Viac informácií získate na www.publicauction.sk alebo na tel. č. 0915 677 666.

1. Predmet dražby: 
Rodinný dom súpisné číslo 1982 postavený na parcele C-KN číslo 7569 spolu s príslušenstvom       
a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 7569 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 198 m a parcelné číslo 7570 – záhrada o výmere 97 m, nachádza-
júce sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, vedené na LV č. 13089,            
a to v celosti, tj. v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Najnižšie podanie: 251.000,- EUR 
Dátum konania dražby: 15.11.2022
Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.
Miesto konania dražby: Notárske spoločenstvo 
  JUDr. Miroslav Holčík (spoločník s Kupec Miroslav)
  Nám. 1. mája 1121/14
  921 01 Piešťany 

REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)

v obci Žlkovce č. 119
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PRENAJMEM TEPOVAČ
KÄRCHER Puzzi 10/1. Prípadne
vytepujem. Tel.: 0904 447 195
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Kosenie prerastených plôch, mulčovanie, čistenie 

pozemkov, výrub a rizikové pílenie stromov, plošný 

výrub, drvenie konárov, frézovanie pňov, kopanie 

koreňov, likvidácia a odvoz odpadu. T.: 0907 067 997

Montáž a opravy. Piešťany a okolie.

0904 746 911 | formanek.jozef325@gmail.com
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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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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

29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 

– Bratislava

Výročia a udalosti 1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti
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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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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

Kominástvo ORS s.r.o.

Piešťany FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV
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Galakoncert

Gioia

19.11.2022
18.00 hod.

Veľký evanjelický kostol
BREZOVÁ POD BRADLOM

Vstupenky:
www.predpredaj.sk

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

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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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.
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VŔTANIE
STUDNÍ

• inžiniersko-geologický

  prieskum

• vŕtanie celoročne

0907 037 645
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Tel.: 0948 893 282

opravy starých
striech 

VÝMENA
KRYTÍN
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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SLUŽBY
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940 EUR základ + dochádzková prémia 60 EUR + ďalšie finančné benefity

Čaká ťa práca na 2 zmeny,
5 dní v týždni, v sklade
v Kočovciach - Rakoľuboch.

Sme stabilná medzinárodná
spoločnosť so 180-ročnou
tradíciou.

Kontakt: 032/740 72 53 | e-mail: karieraNM@canda.com
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Pridajte si do 

jedálnička vlákninu
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Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 768 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky

Pracovná náplň:
• výroba filtrov podľa štandardných pracovných postupov na poloautomatických zariadeniach
• výstupná kontrola a balenie filtrov v súlade s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov a kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia 
  záznamov o kvalite

Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej prevádzke a ochotou pracovať vo výrobnom  procese
• zodpovedným prístupom k práci a manuálnou zručnosťou
• samostatnosť a základná znalosť práce s PC

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia na výrobu filtrov (PLP) 
• manipulácia s materiálom na výrobu filtrov 
• nastavovanie parametrov zariadenia podľa typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• voľňovanie prvého dielu po výmene prac. zmeny a zvolenie postupu kontroly pri štarte zákazky 
• kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia záznamov o kvalite 
• riadenie nezhodného dielu v zmysle platných postupov. 

Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, skúsenosťami s prácou na obdobnej pozícii vo viaczmennej prevádzke 
• základnou znalosťou práce s PC 
• zodpovednosťou, dôslednosťou a samostatnosťou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 Eur + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za zásobovanie výrobných liniek (vstupný materiál, hotové výrobky, baliaci 
  materiál a pod.)
• zodpovednosť za udržiavanie definovaných hladín zásob materiálu vo výrobe a objednávanie 
  materiálu pre výrobu
• zodpovednosť za dodržiavanie layoutov a udržiavanie poriadku na pridelenom pracovisku
• zodpovednosť za bezpečné skladovanie, presuny materiálu a používanie manipulačnej techniky

Hľadáme kolegov s/so:
• prax na obdobnej pozícií vo výrobnej spoločnosti 
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita, preukaz VZV výhodou
• schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, základná znalosť práce s PC
• ochota a spôsobilosť pracovať vo viaczmennej prevádzke

Operátor/ka výroby

Operátor/ka výroby – obsluha zariadenia

Výrobný manipulant

Kontakt: +421 911 822 994, +421 327 461 313

E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Benefity:
� zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM 
AUTOBUSOM zo smerov Vrbové, Piešťany, 
Sokolovce, Veselé, Nové Mesto n/V, príp. 
príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,70 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu v hodnote 150 € ročne
• Mikulášske poukážky, narodeninové 

  poukážky pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov 
  a rodinných príslušníov
• zaujímavý odmeňovací systém a program 
  ďalších benefitov

Závod so sídlom v Potvoriciach zaoberajúci sa výrobou

vzduchových, motorových a priemyselných filtrov

HĽADÁ KOLEGOV NA POZÍCIE
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Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15

Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca firma

v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

• Samostatne pracujúceho stolára

• Stolára • Lakýrnika

• Obsluhu CNC stroja

• Ľudí, ktorí majú záujem

pracovať pri výrobe nábytku 
Nástup ihneď

- Podľa kvalifikácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne brutto

   + po 6 mesiacoch odmeny

   podľa interného prémiového systému 

- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 

- strava v jedálni zdarma

- odmena za odporúčanie nového zamestnanca

- pravidelné prehodnocovanie platu

- firemné chaty po celej Európe

- vianočná odmena

- firemné podujatia

- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
V NISSENS AUTOMOTIVE, ČACHTICE

OPERÁTOR MONTÁŽE

SKLADNÍK

Píšte na mail tifi@nissens.com alebo naok@nissens.com, volajte na tel. č. 0914 365 948 alebo 0910 894 521.

1

KONTAKTUJTE NÁS ČO NAJSKÔR!
Bonus 500€ a istotu zamestnania získate, ak sa stanete členom nášho tímu.

práca na 2 alebo 3 zmeny, mzda od 6,19€ - do 6,58€ na hodinu

predpokladaná mesačná mzda, od 1000€ btto
zaučíme vás na montáž chladičov, kontrolu kvality a balenie

práca na 2 alebo 3 zmeny, mzda od 6,95€ - 7,37€ na hodinu

predpokladaná mesačná mzda, od 1120€ btto
skladník je zaradený na niektorú s uvedených činností

nakládka, vykládka, príjem, zaskladňovanie, zásobovanie výroby

� Ponúkame nástup do kmeňového stavu, práca u nás je variabilná
� Predchádzajúca pracovná skúsenosť na jednotlivých pozíciách je vítaná
� Doprava zdarma zo smeru Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a okolie
� Bonus 500€ Vám bude vyplatený v súlade s internými pravidlami 

29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 

– Bratislava

Výročia a udalosti

ZAMESTNANIE
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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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