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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

č. 6 / 10. február 2023 / 27. rOčNÍK

V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0907 633 014

kobercov a sedačiek
domáce práce

ukladanie parkiet

RÝCHLO A SPOĽAHLIVO

TEPOVANIE
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk

0915 445 364

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7

922 42 Madunice

033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o.
medzinárodne pôsobiaca �rma

v oblasti zariaďovania interiérov

PRIJME DO VÝROBY NÁBYTKU 
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• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára  • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

Ľudí, ktorí majú záujem

pracovať pri výrobe nábytku

- 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 -

NÁSTUP

IHNEĎ
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
�KOLY
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Hor-
ný Čepeň, Sereď, Šalgočka, Šintava, 
Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Ze-
mianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Boj-
ničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné 
Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, 
Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madu-
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hlohovecko@regionpress.sk
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Sereï
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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

» ZA ÚČELOM ROZŠÍRENIA 
ZBIERKY KÚPIM STARÉHO 
PIONIERA, MUSTANGA, SIM-
SON, ENDURO, ELECTRONIC, 
STELU, MOPED, STADION AJ 
POKAZENÉ. PLATÍM IHNEĎ, 
PONÚKNITE, tel.: 0915 215 
406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA, tel.: 0908 205 521

» Predám jačmeň a baliko-
vú slamu, možnosť dovozu, 
tel.: 0905 322 259
» ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY, tel.: 0903 868 
361

» Kúpim akékoľvek staro-
žitné veci a predme�, hut-
né sklo, kryštál, motorky 
(Babe�a, Pionier, Jawa,...). 
Platba ihneď, tel.: 0903 
269 176

» Hľadám priateľku mám 
52 R, tel.: 0911 543 758

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj     

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

rodinný dom + pozemok

v Horných Otrokovciach

Pre viac info kontaktujte 0948 724 252

vyvolávacia cena 122.250,- �
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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.

@sos_oas_tt
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16. februára 1959         
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Ful-
gencia Batistu 1. januára 1959 

Výročia a udalosti
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Už ste sa zamysleli nad tým, koľko máp 
potrebuje pilot, ktorý chce priletieť 
na letisko M.R. Štefánika v Bratislave? 
Všetko čo musí pilot vedieť, aké mapy sa 
využívajú a kto ich vyrába sa dozviete v 
Slovenskom múzeu máp. Výstava letec-
kých máp je sprístupnená do 23. marca.

Výstava pozostáva zo zbierky historic-
kých vojenských leteckých máp, súčasných 
orientačných leteckých máp vydávanými 
našimi vojakmi, plánovacích a navigač-
ných máp Európy či sveta a rôzne iné. „V 
súčasnosti máme všetky potrebné údaje 
a mapy v elektronickej navigácii. Avšak 
aktualizovanú leteckú ICAO mapu podľa 
štandardov NATO musí mať každý pilot na 
palube. Pri vojenských navigačných a plá-
novacích mapách sa určité údaje nesmú za-
značovať do navigácie, len do papierových 
máp. Aj tieto typy mapových diel nájdu 
návštevníci počas výstavy v múzeu,“ ho-
vorí pilot, letecký fotograf a riaditeľ múzea, 
Milan Paprčka. Návštevníci budú mať mož-
nosť nahliadnuť do kartogra昀椀ckých diel, 
v ktorých sú zaznačené tie najdôležitejšie 
prvky pre športových a dopravných pilotov, 
stíhačov či vrtuľnikárov. Výšky pohorí, výš-
ky vertikálnych prekážok, letecké priestory, 
vymedzenie nebezpečných či zakázaných 
priestorov, zaznačenie letísk a mnoho iných 
dôležitých informácií musia piloti vedieť 
z máp pohotovo vyčítať. Každá skúška pre 
pilota pozostáva z vedomostí, okrem iného, 

aj z leteckej meteorológie. Súčasťou výstavy 
leteckých máp je najväčšia edícia leteckých 
kníh na svete. 

Zalietajte si s nohami pevne na zemi
Múzeum máp je síce priestorovo men-

šie múzejné zariadenie, avšak s nadregio-
nálnym významom. Návštevníkov upúta 
nielen svojím zbierkovým fondom, ale aj 
novodobými výdobytkami najnovších tech-
nológií. K bohatej interaktivite expozície 
pribudla aj nová moderná atrakcia - letecký 
simulátor. „Ako aj počas výstavy trvajúcej 
do 23. marca, tak aj po jej skončení si náv-
števníci môžu zalietať nad svojou obcou či 
vysnívanou krajinou kdekoľvek vo svete. 
Aspoň na chvíľu môžete zažiť autentický 
pocit aké je to sedieť na mieste pilota a vy-
skúšať si akýkoľvek typ športového lietadla, 
stíhačky, vrtuľníka či dopravného lietadla. 
A to všetko s nohami pevne na zemi,“ uza-
tvára kurátorka múzea, Andrea Farkašová.

Počas výstavy 
si môžu návštevníci aj zalietať

» ren
zdroj foto Slovenské múzeum máp
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Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov
tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk
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Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE

Bývanie
realitou.
Diskrétny a

bezpe ný predaj,

prenájom a kúpa

nehnute ností.

Nav�tívte na�u stránku www.wingsreality.eu a presved te sa! 

0950 333 424

123 500�

pozemok

Plocha pozemku

predstavuje 610 m2.

Jedná sa o mierne

svahovitý pozemok. 

okres Hlohovec

80 500�

pozemok

Celková plocha pozemku

predstavuje 670m2.

Rovinatý pozemok.

Dvorníky

okres Hlohovec

150 �/m2

pozemok

Pozemok "A" 673 m2

100 950,- �

Pozemok "B" 568 m2

85 200,- �

Vinohrady nad Váhom

okres Galanta

139 947�

rodinný dom

Podlahová plocha

hodnôt cca 133m2.

Zemianske Sady

okres Galanta

135 000�

rodinný dom

Podlahová plocha

hodnôt cca 125 m2.

85 000�

garsónka

Podlahová plocha je

cca 26 m2 + balkón

cca 3 m2. Nachádza

sa na 1. poschodí z 12

Cukrovarská ul.

139 900�

3izbový byt

Zmodernizovaný

3 izbový byt v Seredi

Nachádza sa na

2. poschodí.

Sered

120 000�

rodinný dom

Rodinný dom v obci

Váhovce na Hlavnej ul..

Jedná sa o 3 izbový

plochou 62m2.

Váhovce

Hlavná ul.

235 000�

rodinný dom

RD vnovovybudovanej

lokalite pri Orechovej ul.

Podlahová plocha

predstavuje 113,46 m2.

Pata

ul. Orechová

260 545�

bungalov

Novostavbu 4-izbového

rodinného Bungalovu

v energetickom

�tandarde A0 v obci

Dolná Streda.

Dolná Streda

Nová ul.

85 000�

pozemok

Plocha pozemku

predstavuje 1 336 m2.

rodinný dom, ktorý je

Dvorníky

okres Hlohovec

irsak@wingsreality.eu

Námestie Republik

Ako prvá realitná kancelária v Seredi a v blízkom

okolí  nehnute nosti v

360°uhle (virtuálna prehliadka)
+ robíme dronové zábery.

Ponúkame právny servis advokáta priamo v kancelárii. 

135 000�

3izbový byt

Podlahová plocha bytu

nameraných hodnôt

78 m2 + balkón

o výmere 3,4 m2.

Garbiarska ul.

Inzerujeme/propagujeme na

viac ako 30-tich realitných portáloch.
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Od tohto roku sú zavedené celo-
slovenské evidenčné čísla vozidiel 
(EČV), pričom na nových typoch EČV 
už nie je skratka okresu.

Evidenčné čísla sú po novom viazané 
na vozidlo, nie na majiteľa. „Vlastník si 
pri predaji vozidla môže ponechať  tabuľ-
ky s evidenčným číslom, ktoré následne 
môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ in-
formuje Ministerstvo vnútra SR. Zrušil sa 
dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v 
tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlá-
si vozidlo na svojom dopravnom inšpek-
toráte a potom ho nový vlastník prihlási 
na svojom inšpektoráte.

Ako rezort vnútra uviedol, EČV s 
pôvodným dizajnom sa budú vydávať 
do vyčerpania skladových zásob od pre-
chádzajúceho externého dodávateľa. Na 
dopravných inšpektorátoch sa teda ešte 
stále míňajú zásoby vyrobených EČV. Ak 
však vlastník či prevádzkovateľ vozidla 
požiada o celoslovenskú EČV s novým 
dizajnom, polícia mu to umožní. „Nové 
tabuľky dostane tiež každý, kto požiada 
o zmenu držby či vlastníctva vozidla ale-
bo o výmenu tabuliek prostredníctvom 
elektronických služieb,“ uvádza minis-
terstvo vnútra, ktoré v uplynulých dňoch 
o昀椀ciálne predstavilo modernú linku na 
výrobu tabuliek s evidenčnými číslami 
vozidiel, ktorú od začiatku roka zabez-
pečuje štátna akciová spoločnosť Auto-
mobilové opravovne MV SR. Prevádzka 
sídli v Banskej Bystrici.

Výrobu tabuliek v réžii štátu ohlási-
lo ministerstvo vnútra začiatkom roku 
2022, keď pre štát začal vyrábať tabuľky 
nový dodávateľ. „Téma tabuliek bola 
v našej krajine dlhé roky takpovediac 
tabu, môjmu manažmentu v rezorte 
vnútra sa však po 20-tich rokoch poda-
rilo vymeniť dlhoročného dodávateľa za 
lacnejšieho dodávateľa z Čiech. Už vtedy 
však naše automobilové opravovne prišli 
s myšlienkou, že by sme ich dokázali vy-
rábať vo vlastnej réžii. Po dvoch rokoch 
je to realita a aj vďaka tejto zmene uspo-
ríme z verejných 昀椀nancií ďalšie milióny 
eur,“ povedal minister vnútra Roman 
Mikulec na tlačovej konferencii v priesto-
roch prevádzky.

Tabuľky majú nový dizajn
Nový dizajn tabuliek vznikal na pôde 

Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej 
školy výtvarných umení. Študenti 3. a 4. 
ročníka pripravili šesť návrhov, zvíťazila 
práca študentky Simony Čásarovej. Pod-
ľa slov vedúceho katedry Michala Tor-
naya, konečnému dizajnu predchádzala 
hĺbková rešerš dizajnov EČV používa-
ných vo svete. Analyzovali parametre 
použitých písmen, pričom zohľadnili po-
žiadavky ministerstva vnútra na čitateľ-
nosť, jedinečnosť a nemodi昀椀kovateľnosť 
znakov. „Vo veľkej miere sme zvýšili či-
tateľnosť značky, tvary sú taktiež prispô-
sobené špeci昀椀kám výrobného procesu,“ 
spresnil Michal Tornay.

Evidenčné čísla vozidiel po novom

» ren
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SBS

LAMA SK
prijme bezpečnostných

pracovníkov

na objekt 

1 000  €  brutto/ mesiac 
Nástup ihneď ! POS nutný!

0948 008 380

DHL Gáň
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www.regionpress.sk

PRIJMEM
vodičov MKD
C, E (+ karta vodiča), platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1 800 € v čistom - vec dohodou.

vodičov sk. B
platové podmienky po osobnom kontakte,
mzda od 1 500 € v čistom- vec dohodou.

0905 655 750
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REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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od A po Z

REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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19. februára 1986                   
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti
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Močiare, rašeliniská, jazerá, rieky, rieč-
ne nivy, ale aj slaniská, ústia riek, la-
gúny či koralové útesy. Všetky územia, 
ktoré sú trvalo alebo sezónne zaplavené 
vodou nazývame mokrade. Pre ľudstvo 
a pre planétu sú dôležité a je preto po-
trebné podporiť opatrenia, ktoré pove-
dú k ich zachovaniu, rozumnému využí-
vaniu a obnove. 

Mokrade plnia dôležitú funkciu a sú 
pre človeka a ekosystém prospešné. Sú 
schopné 昀椀ltrovať vodu a vytvárať jej zá-
soby, slúžia ako ochrana pred búrkami a 
povodňami, dokážu ukladať uhlík a viažu 
na seba bohatú biodiverzitu. Degradáciu 
mokradí spôsobuje najmä ľudská činnosť, 
ktorej vplyvom sú zámerne vysušované a 
zasypávané kvôli pestovaniu plodín, pas-
tve a výstavbe. Mokraďové ekosystémy po-
škodzuje tiež znečistenie vody a nadmerný 
rybolov, ako aj šírenie inváznych druhov. V 
dôsledku úbytku mokradí je 25 % všetkých 
mokraďových druhov vystavených hrozbe 
vyhynutia.

„Na Slovensku máme niekoľko typov 
mokradí, pričom 14 lokalít bolo zarade-
ných do Zoznamu mokradí medzinárod-
ného významu Ramsarského dohovoru. 
Hovoríme im ramsarské lokality a pokrý-
vajú plochy s rozlohou viac než 40 tisíc 
hektárov,“ informuje Štátna ochrana prí-
rody Slovenskej republiky (ŠOP SR), kto-
rá spolupracuje pri príprave národných 
správ o implementácii tohto dohovoru na 
Slovensku a v spolupráci s Ministerstvom 

životného prostredia (MŽP) SR pravidelne 
pripravuje a aktualizuje Akčný plán pre 
mokrade. Medzi významné mokrade na 
našom území patrí napríklad Alúvium rie-
ky Rudava, jaskynný systém Domica a jas-
kyne Demänovskej doliny, Dunajské luhy, 
Mokrade Oravskej kotliny, rybníky Senné, 
Šúr či Mokrade Turca. 

Manažmentom a obnovou mokradí 
sa na Slovensku zaoberá aj projekt LIFE 
– IP NATURA 2000 SVK - „Príroda pre 
všetkých“, koordinovaný MŽP SR. ŠOP SR 
spolu s ďalšími projektovými partnermi 
plánuje napríklad obnovu približne 10 
ha mokradí v území Chránenej krajinnej 
oblasti (CHKO) Záhorie, čo bude mať pozi-
tívny vplyv na obojživelníky a vodné bez-
stavovce, ktoré sú na Rudave predmetom 
ochrany. Ďalším príkladom projektovej ak-
tivity je obnova kladísk vzácnej korytnač-
ky močiarnej na území Tarbucka v Správe 
CHKO Latorica. Podporia sa tým podmien-
ky aj pre chránenú kunku červenobruchú, 
či vzácne rastliny, akými sú kosatec bezlis-
tý uhorský či poniklec lúčny.

Obnove mokradí a vlhkých lúk sa venu-
je tiež projekt - LIFE Microtus II - „Obnova 
biotopov pre hraboša severského panón-
skeho *Microtus oeconomus mehelyi“, na 
ktorom ŠOP SR a ďalší partneri spolupra-
cujú v území CHKO Dunajské luhy s koor-
dinátorom projektu- Bratislavským regio-
nálnym ochranárskym združením (BROZ).

Informácie poskytol Odbor 
komunikácie a propagácie ŠOP SR

Nastal čas na obnovu mokradí
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Probiotiká 

pre na�e zdravie

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.
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šperky

V ponuke aj

www.hodinarstvoemili.sk

zlaté    strieborné    oceľové
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PREDAJ A SERVIS
MOTOCYKLOV, SKÚTROV, EMOPEDOV A MOPEDOV, BABETTA

NÁHRADNÉ DIELY
BABETTA, SIMSON, PIONIER, JAWA, ZAHRANIČNÉ MOTOCYKLE...

MOTOS – Vranský Peter,
Mierová 6, Piešťany • 033/762 60 78

vranskymotos@gmail.com •          Motos-Piešťany
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P I E Š ŤA N Y

NOVINK A

MP KORADO 50

EFI EURO 5 
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

46
-0
00
9

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
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €


