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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Č. 47 / 25. NOVEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

Jednoduché

a podvojné, mzdy.
Stará Turá a okolie.

0907 945 668

SPRACOVANIE

ÚČTOVNÍCTVA
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posteľové a matracové
centrum

ŠTVRTOK 1. 12. 2022 od 11.00 hod. do 17.00 hod.

OD Jednota, Trojičné námestie č.9, Trnava na 1. poschodí

meranie vhodnosti matracov

dekou X-SENSOR pre                              zdravší spánok

2
2

 1
2

2
 0

1
1

5

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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atraktívna

lokalita

pri Sĺňave

POZEMOK NA PREDAJ

Rozloha 326 m2 + podiel na prístupovej ceste, platné stavebné povolenie, projekt
rodinného domu, osobné vlastníctvo, bez ťarchy. Zastavaná plocha je 103,40 m2,

rovinatý, na pozemku sa nachádza základová doska, IS na pozemku, žumpa.

Mgr. Lucia Boledovičová, Rsc. 0905 550 802 | boledovicova.lucia@modernymakler.sk

vhodný na výstavbu rodinného domu
v novovybudovanej lokalite v obci pri Piešťanoch
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NÁBYTOK a DOPLNKY Stará Turá

Platba možná aj kartou.
Doprava až k Vám domov.

fb: nabytokstaratura  •  email: nabytokstaratura@gmail.com

tel. 0905 487 353

NÁKUP NA SPLÁTKY

BEZ PREPLATENIA

Doprava, vynáška, montáž, zameranie 
kuchýň a iných priestorov.
So všetkým vám pomôžeme...

VÝPREDAJ
STARŠÍCH
MODELOV

Prinášame vám

NOVINKY
od nových

dodavateľov

U NÁS VŽDY DOSTANETE VIAC
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Piešťany a okolie 0907 681 226

NON-STOP služby
NON-STOP služby

KANALIZÁCIA

VODA

KÚRENIEKANALIZÁCIA
• Čistenie kanalizácie a odpadov
• Monitoring kanalizáci
• Krtkovanie
• Oprava a montáž kanalizačných 
  potrubí

VODA
• Poruchová služba
• Vodoinštalačné práce
• Čerpadlá
• Montáž a oprava vodovodných 
  potrubí

KÚRENIE
• Montáž rozvodov kúrenia
• Montáž a výmena radiátorov
• Opravy rozvodov kúrenia
• Odvzdušnenie radiátorov

www.edostav.sk
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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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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)

auto-moto/predaj 1
» Predám Opel Signum 1.9 
CDTI,110Kw ( 150PS ), rok vyroby 
2005. 6 stupňová prevodov-
ka, čierna metalíza, najazd. 
270 000 km, ABS, ESP, 4xEl. 
okná, tempomat, multifunkč-
ný volant, dažďový senzor, 
tónované sklá. Bez STK a EK. 
Cena 500 €. Tel.: 0917 358 250 

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

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
» Predám ošípané 180 - 
200kg. Tel. : 0902 369 026 

hobby a šport 11
» Kúpim dychové nástroje, 
heligonku, akordeón, husle.
Tel.: 0915 876 860 

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 prija-
tie 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 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PN zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       
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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.

REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)

v obci Žlkovce č. 119
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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: 150.600,- EUR 
Dátum konania dražby: 14.12.2022
Čas otvorenia dražby: 13.00 hod.
Miesto konania dražby: Notárske spoločenstvo 
  JUDr. Miroslav Holčík (spoločník s Kupec Miroslav)
  Nám. 1. mája 1121/14
  921 01 Piešťany 
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

v Piešťanoch, so skúsenosťami skrytý

zips, polo tričká. Mzda od 6 €/hod.
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PONÚKAM PRÁCU ŠIKOVNEJ KRAJČÍRKE

0908 187 390
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PRENAJMEM TEPOVAČ
KÄRCHER Puzzi 10/1. Prípadne
vytepujem. Tel.: 0904 447 195
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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577
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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
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ODVOZ stavebných a iných odpadov
7m3 kontajnermi s otváracím zadným čelom

Ručné, búracie a výkopové práce

Vypratávanie nehnuteľností a pozemkov

Dovoz štrkopieskov.

0905 839 327

Cena po tel. dohode.
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 3
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Tel.: 0948 893 282

opravy starých
striech 

VÝMENA
KRYTÍN
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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

Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Piešťanoch

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0948 116 981    corado@corado.sk

SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Beckov a okolie
Mzda: 4,00 € / h. netto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

DOPRAVNÁ TRNAVA
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Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk

Študuj, praxuj a zarábaj so Štipendijným programom

Hľadáš

si strednú

školu?

Hľadáš

si strednú

školu?

Bližšie info na www.spsd�.sk.
Navštívte nás počas Dňa otvorených dverí
9. 12. 2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod.

ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU:

DOPRAVNÁ AKADÉMIA
EKONOMIKA A MANAŽMENT V DOPRAVE

ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVE
A TELEKOMUNIKÁCIÁCH
SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE A KOMUNIKAČNÁ BEZPEČNOSŤ

PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY
- LOGISTIKA V DOPRAVE
PODNIKANIE V DOPRAVE A SLUŽBÁCH

TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY
AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA
KOMUNIKAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 746 988

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

TU MOHOL BYŤ VÁŠ
INZERÁT
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LKW Komponenten, s.r.o.

Voľné pracovné miesta

Údržbár
(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

Zvárač
(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

Skladový
logista
(nutná obsluha VZV)

CNC Operátor
(obsluha ohýbačiek rúr)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

uvedené pozície okrem zvárača 
a údržbára

NÁSTUPNÝ PLAT:
po absolvovaní zváračskej 
skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

ZVÁRAČ:
od 7,62 € hod/brutto

ÚDRŽBÁR:

Zašlite nám svoj životopis na personal@man.eu a pracujte spolu 
s nami. Viac informácii nájdete na man-praca.sk
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Vôňa pečených gaštanov sa nám už 
tradične spája s jesenným a zimným 
obdobím. Doprajme si túto lahôdku 
bez výčitiek, pretože nám okrem 
skvelého chuťového zážitku priná-
ša aj veľa zdravotných benefitov.

Gaštany sú plody gaštana jedlého, 
ktorý patrí do rodu Castanea a existu-
je ho viacero druhov. Majú lahodnú, 
jemne sladkú chuť a sú nielen veľmi 
chutné ale i bohaté na živiny. Sú zdro-
jom vitamínu C a vitamínov skupiny B. 
Obsahujú aj minerály ako draslík, meď, 
horčík a tiež vlákninu. „Gaštany sú 
spomedzi orechov bohaté na vitamín 
C, hoci tepelnou úpravou sa časť jeho 
množstva stratí. Vitamín C a ďalšie lát-
ky nachádzajúce sa v gaštanoch, ako je 
meď, pomáhajú posilňovať náš imunit-
ný systém“, hovorí MUDr. Šranková z 
poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Pre zdravé srdce - Gaštany prispie-
vajú aj k podpore zdravého srdcovo-
-cievneho systému tým, že draslík a 
horčík nachádzajúce sa v gaštanoch, 
pomáhajú regulovať krvný tlak.

Pomoc pre mozog - Konzumáciou 
gaštanov podporujeme zdravú funk-
ciu mozgu, keďže gaštany sú bohaté 
na vitamíny skupiny B, ktoré sú pria-
mo spojené so správnym neurologic-
kým vývojom a funkciou. Okrem toho 
draslík pomáha zvýšiť prietok krvi do 
mozgu a podporuje tak zdravie nervo-

vého systému.
Prevencia zápchy - Vláknina ob-

siahnutá v gaštanoch pomáha v pre-
vencii zápchy. Gaštany môžu taktiež 
pomáhať pri kontrole hladiny cukru 
v krvi. Hoci gaštany obsahujú väčšie 
množstvo sacharidov, vláknina v nich 
obsiahnutá zaisťuje, že telo sacharidy 
vstrebáva pomaly a tým pomáha za-
brániť prudkému nárastu hladiny cuk-
ru v krvi.

Zdravé kosti - Gaštany sú dobré aj 
pre zdravie našich kostí, keďže meď je 
mimoriadne dôležitá pri absorbovaní 
železa, ktoré je nevyhnutné pre rast a 
vývoj kostí a horčík je potrebný na pod-
poru ich minerálnej hustoty.

Pozor! - Myslite na to, že hoci konzu-
mácia malého až stredného množstva 
gaštanov môže priniesť svoje výhody, 
treba ich jesť s mierou. Konzumácia prí-
liš veľkého množstva gaštanov môže 
týmto zdraviu prospešným účinkom 
zabrániť.

Informácie poskytla Poradňa 
zdravia RÚVZ Bratislava

Je tu sezóna gaštanov

» ren
zdroj foto hansbenn pixabay
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PONÚKAME 

PRÁCU 

VO ŠVAJČIARSKU

- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 

+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 

(16 EUR/deň)
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