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0910 908 246

STAVEBNÉ 
PRÁCE:

ZABEZPEČENIE 
MATERIÁLU

 dom na kľúč
hrubé stavby
zámkové dlažby
murované ploty
obklad / dlažba
zateplovanie
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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0903 376 067
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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»Predám Fiat Punto 
0917049831

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Kúpim starý katalyzátor 
z áut od roku výroby 1994. 
Kont.: 0944839830

»Predam 1izb.byt.Levi-
ce.0944773487

»Dam do najmu 1IB v LV 
0948480309

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám mlynček a lis na 
hrozno 0944583639

»ODKÚPIM PAROŽIE KRO-
JE MINCE BANKOVKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276
»KTO MI PONUKNE DOSTOJNE 
BYVANIE NAJLEPSIE NA DEDI-
NE.LEVICE A BLIZKE OKOLIE.
SMS 0908 265 741

»56r.hľadá priateľ-
ku0917049831
»HĽADÁM SI PRIATELKU PRI-
MERANÉHO VEKU SOM 66 
ročný VDOVEC,0910550584

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti

22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

Kombinácia

NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY
• pozinkované
• poplastované
• oborové pletivá
• brány 1 a 2 krídlové

• RÚRE, PLECHY, JOKLE
• NOSNÍKY: U, I, H
• TYČE: - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME

K VÁM DOMOV

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

• betónová oceľ a zvarované siete
• kované polotovary na výrobu brán a zábradlí
• elektrické motory na krídlové a posuvné brány
• ťahokovy, dierované plechy, pozinkované rošty
• zámočnícke práce a výroba oceľových konštrukcií

Továrenská 3687/68 B
Zlaté Moravce
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LETNÉ ZĽAVY až do 60%
len september - október

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE Z90

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

TOP PLAST - LEVICE    Kalvínske námestie 3

e-mail: info@topplast.sk    www.topplast.sk

tel.: 0911 721 070, 0905 721 070
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LV 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. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

20. septembra 1633   
Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

Výročia a udalosti

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

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

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
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Ponuka
práce

 

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Prijmeme
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, 
práca v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny a 
príplatky do výšky 127€.

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

3
2
-0

1
3
0 Prípadné otázky Vám radi zodpovieme pri osobnom stretnutí 

alebo na          0911 455 415

Do nášho kolektívu v Bratislave hľadáme

ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU
▪ Pracuje sa krátky / dlhý týždeň
▪ Nástupná mzda 1.000 € netto + tringelty, strava, ubytovanie
▪ Ubytovanie počas zamestnania ZADARMO
▪ Ponuka aktuálna aj v prípade lockdownu
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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
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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


