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ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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POTREBUJETE
PNEUMATIKY IHNEĎ?

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

MIKONA | Vajnorská 129  
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia (Kaufland)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto 
Nástup ihneď.

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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AKCIOVÉ CENY!
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta (LIDL)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.Najčítanejšie 

regionálne noviny

EXTRA
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Zora Kováčová   0905 719 132

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

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slov-
naft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské 
Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, 
Staré Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk
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Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Osadením prvej info tabule spúšťa 
oblastná organizácia cestovného ru-
chu Rezort Piešťany projekt Okná do 
histórie. Jeho zámerom je poskytnúť 
obyvateľom a návštevníkom mesta in-
formácie o dominantách a pamätihod-
nostiach mesta aj s pohľadom na ich 
niekdajší vzhľad.

„Okná do minulosti realizujeme v 
spolupráci s Balneologickým múzeom Im-
richa Wintera – odborným spolupracovní-
kom projektu, piešťanskými kúpeľmi, sta-
vebným úradom a Krajským pamiatkovým 
úradom Trnava,“ informuje výkonná 
riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Ne-
volná. „O mnohých úžasných miestach 
v Piešťanoch ľudia nikdy nepočuli, preto 
ich chceme postupne cez tento projekt 
znovu objavovať a približovať verejnosti. 
Historické okná poskytnú jedinečné po-
hľady na to, čo sa zmenilo, alebo dokonca 
z Piešťan úplne zmizlo. Nahratím QR kódu 
môžu návštevníci rozšíriť svoj zážitok aj o 
audiovizuálny rozmer.“

Ožijú aj zaniknuté 
Františkove kúpele

Dnes už neexistujúce Františkove kú-
pele na Kúpeľnom ostrove ožijú pred oča-
mi každého, kto sa pristaví pri náučnej ta-

buli osadenej na mieste tohto zaniknutého 
kúpeľného domu. Dobová fotografia na 
skle poskytuje dávny pohľad na zanik-
nuté Františkove kúpele, ktoré stáli na za-
čiatku Kúpeľného ostrova oproti dnešné-
mu hotelu Thermia Palace. Honosná 
budova Františkových kúpeľov bola po-
menovaná podľa vtedajšieho panovníka 
Františka Jozefa I. a patrila k prvým veľ-
kým stavebným aktivitám nájomcov kú-
peľov Winterovcov na Kúpeľnom ostrove. 
Objekt bol slávnostne otvorený v júli 1898 
ako moderný kúpeľný dom určený pre ná-
ročnú klientelu. Pri kolísaní hladiny Váhu 
však do bazénov prenikala spodná voda a 
termálnu vodu bolo potrebné dopravovať 
do objektu potrubím, čím dochádzalo k 
jej ochladeniu. Pre technické problémy 
sa budova koncom 20. rokov 20. storočia 
prestala využívať na liečebné účely a slú-
žila ako sklady a provizórne ubytovanie 
pre zamestnancov kúpeľov. V nasledu-
júcich desaťročiach bolo predstavených 
niekoľko zámerov využitia objektu, no ani 
jeden sa nerealizoval. V roku 1967 bola bu-
dova asanovaná. 

Po zaniknutých Františkových kúpe-
ľoch sa ďalšie Okno do histórie otvorí pri 
Starom kláštore, kde budú na info tabuli 
linkou dokreslené neexistujúce časti. 

Otvárajú okná do histórie

» ren

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20, 21, 05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION AJ POKAZENE 
DLHO ODSTAVENE PLATIM IH-
NED PONUKNITE 0915 215 406

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7

STAVBA 8

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám jatočné ošípané a 
odstavčatá. Tel. 0905 835 768

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim dychové nástroje,-
heligonku,akordeón,husle. 
0915 876 860

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16
» Hľadám priateľa do 42 rokov 
na vážny vzťah. 0919 457 246
» ponukam lasku zene 
0915 036 855

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

Príklad:
RP BV 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 operátorov O2 a 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, BV zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

 

BRATISLAVSKO
východ

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku

- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 132
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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RESCUE SK MR, s.r.o.

0915 280 199

rescue.sk.mr@gmail.com

ZDRAVOTNÍCKY DOZOR
NA KULTÚRNYCH 
A ŠPORTOVÝCH 
PODUJATIACH

KURZY PRVEJ POMOCI
PRE FIRMY, ŠKOLY, ...

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Podpora duševného 

zdravia 

9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti 10.január 1904    
Japonsko vyhlásilo vojnu Rusku po predchádzajúcom útoku japonských 
torpédových člnov na ruskú eskadru v prístave Port Arthur

Výročia a udalosti

14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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40948 107 877

Nátery a obnovy
fasád

Prerábky bytov,
domov

ZATEPLENIE
DOMOV, FASÁDY
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com

za najlepšiu

cenu
za najlepšiu

cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632

031/789 86 28


