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Termín konania dražby: 
dňa 21.02.2023 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Notársky úrad 
JUDr. Jarmila Kováčová, s
o sídlom Boženy Němcovej 13, 
949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka: 
20 000,00 EUR

Predmet dražby:  
Rodinný dom súp.č. 423 postavený na parc.č 1546/2, pozemky 
parc.č. 1546/1, 1546/2 a 1547/1 o  celkovej výmere 1560 m2. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1435, k.ú. Ivanka pri Nitre.

Kontakt: 0911 833 859, krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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INTERNÁ
AMBULANCIA

PRIJÍMAME 
PACIENTOV

ŠTÚROVA 38, NITRA (NAD LEKÁRŇOU)

037 650 44 43

MUDr. Koiš Peter
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0911 041 654

DREVO
EXPRESS
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY
KROVY
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najlepšia

najrýchlejšia• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO MM, s.r.o.
Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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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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P PÍL T s.r.o.
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NAJVÝHODNEJŠIA
D O S T U P N Á

PÔŽIČKA
0917 111 077

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

Daniela Rezáková 0910 569 093
rezakova@regionpress.sk

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

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bádice, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čab, 
Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Dolné Le-
fantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kolíňany, 
Lukáčovce, Lužianky, Malý Cetín, Nitrian-
ske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, 
Pohranice, Rišňovce, Rumanová, Štitáre, 
Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opa-
tovce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Krška-
ny, Dražovce, Horné Krškany, Janíkovce, 
Kynek, Mlynárce, Alekšince, Babindol, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čakajovce, 
Čechynce, Golianovo, Horné Lefantovce, 
Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Ko-
líňany, Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Šti-
táre, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký La-
páš, Vinodol, Zbehy, Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

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 (54.170 domácností)

OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

30%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm
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27. januára 1944              
bola ukončená dva roky trvajúca blokáda 
Leningradu nemeckou armádou.

Výročia a udalosti

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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“

PRÁCA NA DOHODU
v prípade dobrých pracovných výsledkov

PRE ŠTUDENTOV ZVÝHODNENÉ PODMIENKY.
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JUDr. Ján Polomský,
správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu 
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín, IČO: 00 198 862,  ako 

vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/ v súlade s opatrením Krajského súdu 
v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 zo dňa 27.07.2000 ponúka:

V 1. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise kon-
kurznej podstaty patriaci úpadcovi a to:

Stavby bez súpisného čísla a bez pozemkov evidované  na LV č. 731 pre k.ú. Paňa, Obec: 
Paňa, Okres: Nitra:

Všeobecná hodnota stanovená podľa znaleckého posudku č. 82/2022.

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na kupujúceho bez tiarch na ňom viaznucich.

1. Kupujúcim v 1. kole sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, najmenej však cenu stanovenú 
súdnym znalcom.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú ponuku, ak by najvyššia ponúknutá cena 
v 1. kole bola nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom a taktiež ak nebude zaplatená záloha podľa 
bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi v lehote podľa bodu 8. 
3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ Ponukové ko-
nanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2023“. 
4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny (v prípade záujmu o viaceré majetkové položky, odpo-
rúča sa v ponuke uviesť návrh kúpnej ceny pre každú majetkovú položku samostatne) spolu s do-
kladom o jej krytí (doklad o úhrade zálohy), označenie záujemcu, právnická osoba priloží aj aktuálny 
výpis z obchodného registra. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje (e-mail, 
telefón).
5. Záujemca ako podmienku účasti v ponukovom konaní uhradí zálohu vo výške celej ponúkanej 
kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 0000 0029 4104 4012 vedený v Tatra 
banka, a.s. najneskôr do 08.02.2023, ktorý je posledným dňom lehoty,  kedy musí byť záloha pripí-
saná na účet vyhlasovateľa.
6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu  najneskôr do 7 dní odo dňa 
vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola uhradená, pokiaľ záujemca v pí-
somnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
7. Bližšie podrobnosti o ponúkanom majetku, vrátane znaleckého posudku sú k dispozícii u vyhlaso-
vateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, e-mail: polomsky@polomsky.sk,  
kde  je možné dohodnúť aj termín obhliadky.
8. Lehota na doručenie ponuky vyhlasovateľovi sa stanovuje do 08.02.2023, ktorý je posledným 
dňom lehoty, kedy musí byť ponuka aj doručená vyhlasovateľovi.
9. Vyhlasovateľ predloží doručené obálky Krajskému súde v Bratislave dňa 09.02.2023 o 10:00 hod. 
na č. dv. 193, kde sa vykoná ich otvorenie.
10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ najneskôr do 09.03.2023.

P.č. Názov majetku Všeobecná hodnota [€]
Garáž na p.ča. 1226/38
Matečník na p.č. 1226/9
Váha na p.č. 1226/53
Kotolňa na p.č. 1226/34
žumpa na p.č. 1226/46
žumpa na p.č. 1226/47
žumpa na p.č. 1226/39
žumpa na p.č. 1226/43
žumpa na p.č. 1226/44
žumpa na p.č. 1226/51
žumpa na p.č. 1226/52
žumpa na p.č. 1226/58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

544,39
4 257,02
493,43
181,17
112,13
112,13

224,26 
112,13 
118,73 
197,88 
158,30
237,46 

26. januára 2006  
uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti

Online objednávky
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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: 0910 851 307, 0910 455 919
 

NITRIANSKO
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»KÚPIM BABETU STELU PO-
KAZENÚ DO 100€ POJAZDNÚ 
DO 200 €. 0949 150 398
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

»Kúpim RD v okolí Nitry 
Vrábloch alebo byt 0905 
283 550
»Kúpim byt v hotovosti 
ihneď do 105 000 eur, vo-
lajte t.č. 0950 380 244 

»Predám jačmeň, pšenicu, 
ovos 0908 226 046 

»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905651837 (2. 
týždeň + 3. týždeň)
»Kúpim malotraktor Tera 
Vari Agzat ,TK 14. 0904 
995 579

 
»68r. s domom hľadá 
partnerku 0910 706 265
»58r. hľadá priateľku 0917 
049 831
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466
»52 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 
6Or. NA ZOZNÁMENIE. 0907 
119 860 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP NR 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.
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Práca PONDELOK - PIATOK
Mzda 1400 € - 1600 € / netto

HĽADÁME VODIČA
(vodičský preukaz C, E)

Kontakt: 0917 792 798

na JIT prepravu
Nitra – Lozorno – Nitra

L-TRANS Logistics s.r.o.
Staničná 12, 900 51 Zohor

Mandle považujeme za orechy, avšak 
ide o semeno mandľovníka, ktoré je 
ukryté v tvrdom jadre (kôstke). Man-
dľovníky pochádzajú z oblasti centrál-
nej a juhozápadnej Ázie. Kultivovali 
ich už v staroveku, kedy sa postupne 
rozšírili do krajín okolo stredozemného 
mora. 

Konzumáciou mandlí si môžeme 
zabezpečiť prísun viacerých dôležitých 
živín – vitamín A, E, B, vápnik, horčík, 
fosfor, meď, zinok, draslík, mangán, že-
lezo, selén a sodík.

Účinky na zdravie - „Mandle prospe-
jú napríklad nášmu mozgu a nervovému 
systému, pretože obsahujú riboflavín (vi-
tamín B2) a L- karnitín, ktoré podporujú 
zvýšenie aktivity mozgu, tvorbu nových 
nervových dráh a tým znižujú riziko 
vzniku Alzheimerovej choroby“, hovorí 
odborníčka na zdravú výživu z Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva Bra-
tislava a tiež dodáva, že pre obsah fosforu 
a vápnika sú mandle výborné pre zdravie 
našich kostí a chránia nás pred rizikom 
vzniku osteoporózy. Ak ich zaradíme 
pravidelne do nášho jedálnička, pomôžu 
nám zvýšiť úroveň lipoproteínov s vyso-
kou hustotou (HDL) - takzvaný „dobrý 
cholesterol“ - a zároveň znížiť hladinu 
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), 
takzvaný „zlý cholesterol“. Vitamín E pô-
sobí ako silný antioxidant a chráni nielen 
našu imunitu, ale znižuje riziko ochorení 
a v kombinácii s flavonoidmi tvorí ochra-

nu proti poškodeniu cievnej steny. Vďaka 
prítomnosti dvoch veľmi dôležitých mast-
ných kyselín – linolovej a linolénovej po-
máhajú mandle pri znižovaní zápalových 
procesov. Mandle majú blahodarný vplyv 
aj na našu pokožku, preto sa ich výťažky 
často pridávajú do kozmetiky a využíva 
sa ich hydratačný účinok. „Ak potrebuje-
me znížiť svoju hmotnosť, tiež nám vedia 
byť nápomocné, keďže spôsobujú pocit 
sýtosti a bránia tak prejedaniu sa. Pri-
bližne 4-5 mandlí denne nám zabezpečí 
dostatok vlákniny, ktorá je výborná v pre-
vencii zápchy“, hovorí Mgr.Blažová. Naj-
viac nutričných zložiek podľa odborníčky 
prijmeme ak ich budeme konzumovať 
celé spolu s hnedou šupkou. Na priamu 
konzumáciu využívame takzvané sladké 
druhy mandlí. Z horkých druhov man-
dlí sa vyrába mandľový olej, vhodný na 
ochutenie rôznych pokrmov. Inak sú hor-
ké mandle nepoužiteľné kvôli obsahu ky-
seliny kyanovodíkovej, ktorá je však pri 
procese výroby oleja odstránená.

Zdroj informácií: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Zaraďte do jedálnička mandle

» ren
zdroj foto Turenza pixabay

Spojené kráľovstvo patrí k popred-
ným konzumentom čaju, pričom 
najobľúbenejším čajom na brit-
ských ostrovoch je klasický čierny 
čaj podávaný s mliekom. Známou 
tradíciou v Anglicku je pitie popo-
ludňajšieho čaju či „Čaju o piatej“.

Keďže večera sa v Anglicku podá-
vala až neskoro večer, vo vyšších vrs-
tvách sa v minulosti udomácnil zvyk 
pitia čaju o piatej. Podávali sa k nemu 
sendviče plnené najčastejšie uhorkou 
či lososom. Chýbať nesmelo ani drobné 
sladké čajové pečivo. Aj dnes je táto tra-
dícia v Británii zaužívaná a obľúbená. 
Ak sa aj vy rozhodnete pripraviť si čaj 
o piatej, vychutnajte si ho spolu s chut-
ným čajovým pečivom - prinášame 
vám naň dva recepty.

Mandľové sušienky
Suroviny: 200 g hladkej múky, 100 

g mletých mandlí, 200 g masla, 100 g 
práškového cukru, 2 žĺtka, 1 KL citróno-
vej kôry, 1 hrsť celých mandlí, práškový 
cukor na obaľovanie

Postup: Z múky, mandlí, masla, cuk-
ru, žĺtok a citrónovej kôry vypracujeme 
cesto. Zabalíme ho do potravinárskej 
fólie a uložíme na hodinu do chladnič-
ky. Potom cesto na kuchynskej doske 
rozvaľkáme na hrúbku asi 2 mm a vy-
krajujeme z neho kolieska prípadne iné 
tvary. Uložíme ich na plech vystlaný 

papierom na pečenie a do stredu kaž-
dého vtlačíme mandľu. Pečieme v rúre 
vyhriatej na 180°C asi 8 minút. Po upe-
čení obalíme v práškovom cukre.

Maslové sušienky
Suroviny: 300 g hladkej múky, 200 g 

masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 
1,5 KL vanilkového extraktu

Postup: V mise zmiešame cukor a 
múku. Vajce rozšľaháme a spolu so 
zmäknutým maslom a vanilkovým 
extraktom pridáme k suchej zmesi. 
Vymiešame hladké cesto, ktorým napl-
níme vrecko na zdobenie. Plech vyste-
lieme papierom na pečenie a pomocou 
vrecka naň striekame venčeky, prípad-
ne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na 
200°C asi 9 minút.

Čaj o piatej a čajové pečivo

» ren
zdroj foto mccartyv pixabay
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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-

podrobnejšia online príručka 

o triedení odpadov a predchá-

dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-

munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 

po oskenovaní tohto QR kódu 

mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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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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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

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

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

87-0004

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

LIH
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.


