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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!
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0903 594 868
JOŽOVCI

»»» «««
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
-  pomocné práce v logistike BA  ►4,10  € / hod. (brutto) len muži 
-  príprava objednávok v e-shope BA  ►4,20 €  (brutto) muži + ženy 

-  pomocné práce v tlačiarni BA  ►3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 

- manipulačné práce v sklade BA  ► 5,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
   Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz 

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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■  Elektroinštalácie 24 hod. 
■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

32
-0

02
6-

1

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť 
v hotovosti 

( s možnosťou doživotného užívania)

Vyrovnáme dlhy, exekúcie 
aj pred dražbou

Odkúpime pozemky, 
poľnohospodársku pôdu

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava                                                                                                                      

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Moped stadion, 
Jawa 90 roadster, Cross 
Simson enduro electronic 
aj pokazené nekompletné, 
platím ihneď ponúknite 
0915 215 406 

»Predám RD v Modre, Ná-
rodná ul., po dohode mož-
ná výmena za 2 izb. byt v 
PK, BA. Cena 185.000 €, Info: 
nehnuteľnosti.sk, 0908 152 
490 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave a 
okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave aj 
pôvodný stav 0918 479 756

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33

 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

»Izolácie striech lepenkou 
0911 556 755
»Murárska partia vykonáva 
zámkové dlažby, murované 
ploty, oplotenia plastové, 
natieranie striech, vypratá-
vanie bytov, búracie a ko-
pacie práce 0904 561 648
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»0915 741 475

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

KLIMATIZÁCIE

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SLUŽBY

ČISTENIE

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

SŤAHOVANIE-PREPRAVA

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

Z redakcie REGIONPRESS prosíme, 
vážení čitatelia, podporte jesenú 
zbierkovú akciu. Aj to vaše málo sa 
stane veľa, ak sa zapojí veľa ľudí. 
Nedávno tu bol pápež – ukážme, 
ako vnímame lásku k oldkázanému 
blížnemu! Za redakciu veľká vďaka. 

24. septembra 2021 budú v uliciach 
slovenských miest a obcí dobrovoľníci 
verejnej zbierky Biela pastelka. Napriek 
tomu, že v  mnohých mestách nebu-
dú z  preventívnych dôvodov tradičné 
informačné stánky s bohatým progra-
mom, dobrovoľníci budú zbierkovať 
v plnom nasadení. 
Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? 
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až 
trojčlenný. Finančné prostriedky zbie-
rajú do bielo-modrých papierových po-
kladničiek, ktoré sú zapečatené nálep-
kou s popisom, na ktorej sa nachádza: 
• názov organizácie: Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2021 
• logo zbierky a číslo pokladničky 
• informácia o  registrácii na MV SR 
spolu s registračným číslom 000-2020-
032857 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 
Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS

Podporiť nevidiacich a slabozra-
kých prostredníctvom verejnej zbierky 
Biela pastelka 2021 môžete týmito spô-
sobmi:
-ľubovoľným príspevkom v piatok 24. 
septembra do prenosnej pokladničky 
dobrovoľníkov Bielej pastelky
-on-line darom na našom webe
-zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s 
ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sie-
ti všetkých operátorov (je možné už od 
15.7.2021)
-vytvorením darcovskej výzvy pre svo-
jich blízkych, priateľov či kolegov
-vložením ľubovoľného príspevku na 
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 
0000 0014 3025 8006
-registráciou v systéme prieskumov 
verejnej mienky Talk Online Panel a 
pripisovaním získaných bodov v pro-
spech Bielej pastelky
-príspevkom do stacionárnych poklad-
ničiek umiestnených vo vybraných in-
štitúciách
-príspevkom cez službu Viamo vo vy-
braných bankách
-prispieť veľmi jednoducho zo svojho 
mobilu pomocou aplikácie Viamo (hľa-
dajte výzvu Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska)

Biela pastelka pomáha nevidiacim 
a slabozrakým už 20 rokov

» Zdroj: ÚNSS
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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku 

DANUBIA Petržalka v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

v predajni:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp

Relax Studio Danillo
Hrobákova 1,

Tel.: 0919 074 858

Vtipy 
týždňa

» Trampi sedia okolo hu-
bovej praženice a jeden sa 
pýta: 
- Sú tie huby v praženici 
naozaj jedlé?
Odpoveď: 
- Nepýtaj sa a jedz! Aj tak 
sa všetci nepomestíme do 
stanu.

» Príde hubár k doktorovi: 
- Pán doktor bolí ma 
brucho, ale priniesol som 
vám hríby.

» J- Ešte nikdy som nevi-
del toľko suchých húb ako 
v nedeľu.
- Nevrav, ty si bol v nedeľu 
v hore?
- Nie. V krčme a došlo pivo.

» Na túre hovorí sprie-
vodca:
- Keby milostivé dámy na 
chvíľu zmĺkli, počuli by 
sme mohutný hukot vodo-
pádov...

» V jedálnom vozni sa roz-
čuľuje cestujúci:
To je strašné, už sto kilo-
metrov čakám na rezeň!

» redakcia



BZ 21-37 strana 5

služby, reality, zdravie, kultúrabratislavsko západ 5

63
-0
6

75
-8
5

99
-0
06

10
-0
02
9

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

52
-0

00
7-

33

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Bratislava – m.č.
Devínska Nová Ves

Najnižšie podanie: 149 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 11.10.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Konferenčná miestnosť K3, 
na prízemí, HOTEL COLOR, Pri 
Starom mýte 3095/1, 831 04 
Bratislava, Bratislava, okres 
Bratislava III, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt na ul. Jána Smreku v meste Bratislava. 
Byt č. 41 je na 4.p., vchod: Jána Smreka 7, v bytovom dome súpisné č. 
6167. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu je o veľkosti 6527/341948. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
3417, k.ú. Devínska Nová Ves.
Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 2878/48 je  o veľkosti 
6527/341948. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6167, k.ú. Devínska 
Nová Ves.

Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk
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18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti
20. septembra 1633   
Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

Výročia a udalostiINZerÁt,KtOrÝpreDÁVA

0905 799 782
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

94
-0
10
0

Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ � 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


