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RÝCHLE DODANIE
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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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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk



DS22-46 strana 2

ZAMESTNANIE, ZDRAVIE, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

DUNAJSKOSTREDSKO

Zora Kováčová          0905 719 132

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé Bla-
hovo, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Gab-
číkovo, Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, 
Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorní-
ky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kra-
čany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč 
na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľ-
níky, Trhová Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, 
Horný Bar, Štvrtok na Ostrove, Trnávka, 
Veľká Paka, Zlaté Klasy, Malé Blahovo, 
Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová 
Potôň, Rohovce, Šamorín, Veľké Bla-
hovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská 
Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trnavská 11
903 01 SENEC

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.320 domácností)

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
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»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

»Predám pozemok v 
Kalinkove 10 km od 
Bratislavy 600 m2 tel 
0915225651

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Predám pošt. holuby 
štandard, rôzne farby 
tel.0907119735

Občianska
riadková
inzercia
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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera DS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 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 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, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!

,70
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Dostali ste sa nečakane do  zlej finančnej situácie? 
Nemáte sa na koho obrátiť? My Vám vieme pomôcť!
 

Kontaktujte nás, ak ste:
- občanom Slovenskej republiky nad 18 rokov 
- poberáte mzdu
- alebo ste na dôchodku, alebo na materskej dovolenke

Ponúkame:
- úvery od 100 do 500 €
- prijateľné úroky
- kancelária v Dunajskej Strede
- zavolajte alebo nás kontaktujte na messengeri:
   +421 947 974 449

Ak by ste chcel investovať svoje financie,
ozvite sa nám tiež!

Pénzügyi segítségre szorul és nincs akihez forduljon? 
Ebben a nehéz helyzetben is tudunk Önnek segíteni.

Bátran keressen, amennyiben:
- 18 év feletti Szlovák állampolgár
- Havi keresettel rendelkezik
- Esetleg nyugdíjas vagy kismama
 

Kínálatunk:
- kölcsönök 100 - 500 €
- készséges ügyintézés
- elfogadható kamat
- dunaszerdahelyi székhellyel
- hívjon vagy írjon messengeren bátran: +421 947 974 449
 

Amennyiben szeretné pénzét befektetni,
szintén keressen bizalommal!

Tel.: +421 947 974 449

www.solvendum.sk

 SOLVENDUM
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Havi kereslet akár:

Munkavégzés helye:
Logisztikai park
Egyházkarcsa

Amit kínalunk:
Ingyenes buszjárat DS, GA, SA, KN, NZ
2 müszakos munkarend

1300 € 
200 € Belépési bónusz

ÉV

Mi gondoskodunk 
                a munkájáról.

Hosszútávú, stabil munkát keres?
Szeretne kipróbálni valami újat?

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk

Mesačný zárobok:

Miesto výkonu práce:
Logistický park
Kostolné kračany

Ponúkame Vám:
Doprava z DS, GA, SA, KN, NZ zdarma
2-zmenný pracovný čas

1300 € 
200 € nástupný bonus

Postaráme sa
           o Vašu prácu.

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk
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Ministerstvo zdravotníctva SR aj ten-
to rok podporilo celosvetovú kampaň 
MOVEMBER, ktorá je venovaná pre-
vencii vzniku rakoviny prostaty.

Aj pri tomto ochorení je najdôleži-
tejším faktorom liečby jeho zachytenie 
v počiatočnom štádiu – včas zachytené 
ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prosta-
ty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva 
tretím najčastejším malígnym ochorením 
u mužov. Je známe, že rakovina prostaty 
postihuje najmä starších mužov – až v 
80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. 
Podľa informácií Národného onkologic-
kého inštitútu (NOI) žije na Slovensku 
celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a 
podľa odhadov NOI za rok 2021 eviduje-
me takmer 2800 nových prípadov. V roku 
2020 na toto ochorenie zomrelo približne 
600 mužov. 

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje 
dôležitosť absolvovania urologickej pre-
hliadky v rámci zákonného zdravotného 
poistenia - u mužov nad 50 rokov s peri-
odicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 ro-
kov veku s výskytom karcinómu prostaty 
v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 
alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.

Vladimír Lengvarský, minister zdra-
votníctva uviedol: „Onkologické ochore-
nia sú druhou najčastejšou príčinou úmr-
tí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz 
na prevenciu – či už na skríningy alebo 

preventívne prehliadky. Vyzývam aj tou-
to cestou mužov, aby na prehliadky u uro-
lóga určite chodili a skontrolovali si svoje 
zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem 
za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením 
osvety a informácií o rakovine prostaty 
je možné zachrániť mnoho životov. Sko-
rý záchyt ochorení je menej psychicky a 
finančne náročný tak pre človeka, ako aj 
pre zdravotnícky systém. Za môjho fun-
govania na rezorte zdravotníctva budú 
takéto kampane podporované.“

„V rámci vstupných vyšetrení u 
pacientov s karcinómom prostaty sa 
štandardne využíva neinvazívna diag-
nostika, pričom na Slovensku máme 13 
pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 
pracovísk je vybavených moderným hyb-
ridným prístrojom SPECT/CT. Šesť praco-
vísk nukleárnej medicíny má k dispozícii 
aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu 
používanú v onkológii, hybridný prístroj 
pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pra-
coviskách je možné absolvovať vyšetrenie 
s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým 
pre špecifické indikácie cielenej diagnos-
tiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už 
čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu 
pacientskej príručky o rakovine prostaty, 
ktorá bude vhodnou formou informovať o 
tomto ochorení, prevencii a možnostiach 
liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na 
svojej webovej stránke.

Zákonné prehliadky 
u urológa sú dôležité 

» ren
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0947 955 055                          WWW.DROPTIC.SK   

KORZO BÉLU BARTÓKA 2434/30 
DUNAJSKÁ STREDA

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

NeNN kee ukkuppuu uujjuu tjjtjj ett ,ee drdd arražžaa tžž ett !eeNekupujte, dražte!
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


