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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,50€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

Živé KURENCE
Živé MORKY
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Akcia sezónne ovocie a zelenina
Šípová 1., Nitra - Chrenová

0940 22 66 21
strúhaná
kapusta

hlávková
kapusta

0,29 €

jablká
červené

0,60 €

S E R V I S  A  P R E D A JS E R V I S  A  P R E D A J
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0905 625 641,    037/656 50 60
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GASTROGALTM

CATERING & FOOD SERVIS JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy: ryža 300g, zemiaky 300g, knedľa 300g (5ks), halušky 300g, prívarok 300g, cestovina 300g, zemiakový šalát 300g,
Alergény: Jedlá môžu obsahovať suroviny obsahujúce alergény. 1. Obilniny obsahujúci lepok, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 
6. Sójové zrná, 7. Mlieko, 8. Orechy, 9. Zeler, 10. Horčica, 11. Sezamove semená, 12. Oxid siričitý, 13. Vlčí bôb, 14. Mäkkýše    

Piatok

19.11.2021

Štvrtok

18.11.2021

Streda

17.11.2021

Utorok

16.11.2021

Pondelok 

15.11.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 4,20 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  

   Hŕstková polievka • 0,3l 1
1. Vyprážaný viedenský bravčový rezeň, varené zemiaky, šalát • 120g 1,3,7
2. Kurací tiszai, zemiakové placky(2ks), syr • 164/64g 1,3,7
3. Moravské koláče s tvarohom a džemom • 5ks 1,3,7
4. Pečené baby zemiaky v šupke s kyslou smotanou, slaninou a pažítkou • 450g 3,7
5. Zeleninový šalát s kuracími medailónkami, krutóny, tvarohový dressing • 450g  1,7

Hovädzí vývar so zeleninou a rezancami • 0,3l 1
1. Vyprážaný kurací rezeň plnený so šampiňónovou plnkou , ryža s hráškom, šalát • 120g 1,3,7
2. Plnená paprika v rajčinovej omáčke, knedľa • 280/64g 1,3,7
3. Resanky s čokoládovo-orieškovým krémom • 5ks 1,3,7
4. Brokolicové fašírky so syrom, varené zemiaky, šalát • 2ks 3,7
5. Šéfov šalát s opraženou šunkou, vajcom a syrom, majonézový dresing • 450g 3,7

SVIATOK

Kyslá hrášková polievka • 0,3l 1,7
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková kaša, šalát • 120g  1,3,7
2. Bravčová Pašticada (peč. mäso s vínom, bylinkami a zeleninou), zem. halušky • 280/64g  1,3,7
3. Bublanina s ovocným želé a snehovými vločkami • 360g 1,3,7
4. Langoše s cesnakom • 3ks 1,3,7
5. Zeleninový šalát s kuracím gyros, hrianky, bylinkový dressing • 450g 1,10

Čínska rezancová polievka • 0,3l 
1. Pečené kura, ryža, kompót • ¼ ks 1
2. Mäsové guľky v smotanovej omáčke s brus. (IKEA style), var.zemiaky • 4ks/0,2l 1,7  
3. Orechová štrúdľa s jablkami a sladkou strúhankou • 1ks 1,3,7,8
4. Vyprážaný kar iol, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,7
5. Plnená tortilla so zeleninou, kuracím mäsom a nivou, cesnakový dressing • 360g  1,7  
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (54.930 domácností)

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
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Prevíjanie a opravy 
elektromotorov 

a čerpadiel 
Nitra, Priemyselná 4, 

objekt bývalej Inštaly, tel. 0904 326 084.

ČISTENIE POZEMKOV
KOSENIE
SPILOVANIE A OPILOVANIE
STROMOV AJ S ODVOZOM
       BIO ODPADU
           

0944 397 900RST, s.r.o.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Ponúka na predaj:kkkkk

50 43444444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm

P PÍL T s.r.o.
Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov
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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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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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www.littleburger.sk

rozvoz jedla

 Nitra a okolie

Najširšia ponuka
  BEZLEPKOVÉHO jedla

OTVORENÉ:  
Štefánikova 43, Nitra   

0910 640 127
máme pre Vás aj   OBEDOVÉ MENU    na každý deň...

FOOD PANDA* * *

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195

»Kúpim dom/byt v hoto-
vosti do 100000‚- v NR a 
okolí, 0951 676 236
»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 55

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY PAROŽIE A INÉ 
0903 868 361
»ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837

»Štíhly 68r hľadá partner-
ku SMS 0949 574 720
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»51ATRAKT.MUŽ HĽADÁ ŽENU 
NA PEKNÝ VZŤAH. 0907 119 
860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

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. 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, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10
-0
20
4

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové Záruka na všetky práce 5 rokov

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Pracujeme až do -5°C

Všetky práce
po Sviatku všetkých
svätých vykonávame

so 40% ZĽAVOU BEZ ZÁLOHY
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0903 432 588
S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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193 4040400555555555 5555588

5 983

okov 
my 
ÁR“

ANÍ

PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 42€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

285€

0911 041 654

470€

480€

DREVOEXPRESS
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 
1000 €
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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

14. novembra 1918   
bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. všenárodnej ko-
alície a Tomáš Garrigue Masaryk bol zvolený za prezidenta

Výročia a udalosti
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Nitra, Štefánikova 34
tel.: 0917 708 750

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00

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

www.facebook.com/cbdexpert.sk

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33
-0
09
6

Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

Onkologická lekáreň
Farská 45, Nitra
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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Ponúkame  
brigádu

na balenie plastových 
fliaš v Jarku. 

Práca je na dve 8-hodinové zmeny. 

Doprava z Nitry zabezpečená.
Mzda 3,90€/hodina/brutto.

Ponuka
práce

Pre viac info:  0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na prepravu 
finančnej hotovosti - stredisko

Jelenec

0911 058 508

POS a ZP nutný!
Podmienka: 2r. bezpečnostná 
prax.
1200 € brutto/ mesiac

85
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Práca PONDELOK - PIATOK
Mzda 1000 € - 1300 € / 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
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako 60 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

18. novembra 1992    
zriadenie Národnej banky Slovenska.

Výročia a udalosti
19. novembra 1944    
začala sa Tokajícka tragédia.

Výročia a udalosti



NR21-45 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

47
-0
01

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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