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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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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia 
pre páleničiarsku sezónu 2021/2022, ktorá v našej 
Pálenici začína dňom 03.08.2021. Minimálne množ-
stvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 

množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l. 
V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 

0908 473 010 alebo prostredníctvom e-mailu 
na stevojozef@gmail.com alebo prostredníctvom 

kontaktného formulára na mojej stránke 
https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/. 

Teším sa na stretnutie s vami.

Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm
sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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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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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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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

80l - 110,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

64,90€
72€

AKCIAAKCIA
na náradiekotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

AKCIAAKCIA
kotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

Zár
a pozár

s

AKCIAAKCIA
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UŽ TERAZ V PREDAJI

ZLATÉ MORAVCE
Továrenská 33Tel. 0910 307 707

Mail : moto-ebike@autoextra.sk
FB : E-bike autoextra
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

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 (18.990 domácností)

Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

eriálne zalo-
môžu skúsiť 
zas nastoliť 

pokoja vo 
h. Bol by to 
te mi.
obré

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti

25. novembra 1915   
Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, zná-
meho ako všeobecná teória relativity

Výročia a udalosti

Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

0915 207 784 • 0905 186 682 www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

PREDAJ
PNEU A DISKOV

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

OPRAVY PRASKLÍN
Nemeňte ho!

Vieme to OPRAVIŤ!
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POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj

0918 938 519
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 42€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 20km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 20km)

265€

0911 041 654

425€

280€

470€

DREVOEXPRESS
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ÚVERY
» Hypotekárne

» Spotrebné

0918 555 703

PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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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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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

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
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»KÚPIM BABETU STELU CORA-
DO DO 120 euro‚¬ AJ POKA-
ZENÉ 0915 215 406
»KÚPIM staré Auto Skoda . 
1000 .100.105.120 .125.130 aj 
bez stk 0918 383 828

»Predáme 1,2 až 4,8 ar po-
zemok na Jeleneckej ul. v 
NH. 0908 064 636

»ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124

»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831
»Vzdelaný seriózny muž 
hľadá priateľku vo veku 
58+ SMS 0949 516 743
»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831

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   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Chodím po Slovensku a nestačím sa 
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný 
cudzích slov, ktorému by Ľudovít 
Štúr sotva rozumel. 

Namiesto úloh plníme tasky, rozpo-
čet sme nahradili budgetom a schôdzu 
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na 
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žili-
ne hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo 
má na fasáde domu nápis Publishing 
House a ak budete hľadať cestovnú 
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel 
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi 
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo 
Home Delivery. To keby ste potrebovali 
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá 
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, kto-
rí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať 
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria 
anglickými, talianskymi alebo francúz-
skymi názvami a niekedy potrebujete 
prekladateľa, keď si chcete objednať 
jedlo (food). Môj syn má malú reštaurá-
ciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva 
svojim jedlám zábavné anglické názvy. 
Prekladanú kapustu nedávno nazval 
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti 
študujú v zahraničí a my, starší, mô-
žeme cudzie krajiny spoznávať aspoň 
takto. Namiesto fašírky si objednáme 

burger, káva má tiež rozličné názvy - Es-
presso, Ristretto, Lungo alebo America-
no. Spomínam, že aj ako deti sme mali 
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske 
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský 
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si 
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú 
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým 
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri 
nadávaní opakujú pár slov, máme celý 
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa 
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia 
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami. 
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď 
kto by strácal čas. BF vraj znamená pria-
teľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá 
manželka, ale môže byť aj nemaj strach. 
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí 
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete 
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak 
na to je skratka OMG.

Ak naďabíte na 
svetovej počítačo-
vej sieti na nejakú 
oázu, kde sa ešte 
rozpráva normálnym 
jazykom a slušne, 
pošlite mi, 
prosím, ad-
resu.

Hello Slovaks

» Ján Košturiak

OMG.
te na 
ítačo-

ejakú 
ešte

málnym 
ušne,

22. novembra 1938    
Slovenská krajina získala autonómiu v 
rámci 2.ČSR

Výročia a udalosti
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PERNÍKY

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK
FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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Máte pozitívny vzťah ku komunikácii ? • Príjemné vystupovanie ?

Znalosť základov marketingu ? • Orientáciu v online marketingu ?

Náplň práce:
• vyhladávanie kontaktov z voľne
   dostupných zdrojov (internet, sociálne siete a iné)
• komunikácia s potenciálnymi klientmi (mail, telefón)
• tvorba prezentácií (Powerpoint)
• práca s Facebook a Google Ads,
   Heureka a ďalšími systémami – základy
• riadenie spolupráce - dohľad nad podkladmi,
   výkazmi, objednávkami, faktúrami
• podieľanie sa na administratívnych prácach spojených
   s chodom pobočky (pošta, banka)

Mzdové podmienky (brutto):
800 EUR/mesiac + odmeny za výsledky

Termín nástupu: ihneď, alebo dohodou

Tak poďte k nám zabávať sa prácou

Životopis a krátky motivačný list o Vašich skúsenostiach z online marketingu, 
či iných dôvodoch, prečo si máme vybrať práve Vás, zašlite na e-mail: job@regionpress.sk

Špecialista pre marketing a kontakt so zákazníkmi pre Nitriansky kraj

Miesto práce: Nitra

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307
0910 455 919

LETÁKY
0910 851 307, 0910 455 919

Najčítanejšie

regionálne

noviny

Vzácne tajné mapové diela z čias 
Československa, ale i vojenského 
mapovania môžete nájsť v Sloven-
skom múzeu máp neďaleko Banskej 
Bystrice. Jedná sa o mapové diela 
spojené do zväzkov alebo samotné 
mapové listy lepené na látku, pre 
dlhšiu životnosť.  

V roku 1933 sa v Nemecku dostali 
k moci nacisti a v Európe sa schyľova-
lo k ozbrojenému konfliktu. Vedenie 
krajiny tak situácia prinútila konať aj 
vo vojenskej topografii a kartografii. 
Vojenský zeměpisný ústav musel začať 
svoje práce v podobe mapových pod-
kladov utajovať. Keďže Prahe hrozilo 
reálne nebezpečenstvo bombardova-
nia, predstavitelia vedenia armády roz-
hodli o postavení záložného objektu 
ústavu. Vďaka dostatku energie, vody 
a továrni na výrobu papiera zvolili 
miesto v strede Slovenska, neďaleko 
Banskej Bystrice. Harmanec bol strate-
gickým miestom aj z hľadiska geogra-
fie, nakoľko sa nachádza v hlbokom 
údolí. To predstavovalo terén, v ktorom 
bolo letecké napadnutie náročné. 

Mapové diela z čias Československa 
sú len úlomok z toho, čo môže návštev-
ník vidieť v Slovenskom múzeu máp. 
Ako povedala Andrea Farkašová, mú-
zeum sa nemôže porovnávať s veľkými 
štátnymi múzeami v Banskej Bystrici. 

No na to, že ide o múzeum menších 
kapacitných rozmerov, nájdu sa v ňom 
úchvatné a veľmi vzácne zbierkové 
predmety v podobe historických máp.

„V poslednom čase nám do zozna-
mu zbierkových predmetov pribudli 
skutočne vzácne originálne mapové 
diela. To, o aké mapy sa jedná, v kto-
rom roku boli vydané a kedy ich bude 
možné uvidieť v expozícii, poskytneme 
v ďalšom pripravovanom článku. Ak 
sú ale nadšenci máp zvedaví, srdečne 
ich pozývame k nám na prehliadku. 
Fungujeme síce v obmedzenom režime, 
preto je potrebné vopred sa objednať te-
lefonicky,“ uzatvára Andrea Farkašová. 

Dokonca si môžete vyskúšať prácu 
s posuvnou automapou Českosloven-
ska z roku 1970. Pomocou posúvateľnej 
vložky si nastavíte do šikmého výrezu 
mesto, z ktorého chcete zistiť vzdiale-
nosť do 158 miest v bývalom Českoslo-
vensku i v zahraničí. 

V Slovenskom múzeu máp 
uvidíte aj tajné vojenské mapy

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

85
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


