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INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919

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
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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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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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PM M ONT 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 - M ONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - M ONTÁŽ - 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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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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 PREDAJ 

MLÁDOK
od 1.3. 2022

NA STRANE č.7

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Janka Kráľa 1, Zlaté MoravceJanka KKráľa 1, Zlaté M

Výkup zlata 
až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte
majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

V prípade potreby kontaktujte
majiteľa na tel. čísle 0908 081 783
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Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),

svadobných obrúčiek

Výkup zlata 
až 40€/g.

vva šperkov
a oprav

výmena
• Oprava hodín, vvbatérií s tl k a

u skúškou
batérií s tlaka ovouou
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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
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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€

0 911 0 41 654

425€

280€

470€

DREVO
EXPRESS
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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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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POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj

0918 938 519
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ANTÉNY
SATELITY

OBCHOD
SERVIS

0907 771 104

27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti

Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ezohľadnosť. 
ná potreba
oje ja. Iba 

c ako iba
Pokojný 

aptic-
milí
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predplatne@mafraslovakia .sk             www.eurotelevizia .doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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»Predám Fiat Punto 0917 
049 831

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim literatúru k starým 
motocyklom. Návody, ka-
talógy, plagá atď. 0904 
274 781

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim dom/byt v hoto-
vosti do 100000 eur v NR a 
okolí, 0951 676 236

»Kúpim stolovú vŕtačku Ji-
hokov Hustopece alebo inú 
starú podobnú. Tel 0904 
274 781

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124
»ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INÉ 0903 
868 361

»Odstúpim hrobové miesto 
mestský cintorín 0910 692 
367
»Som 65 ročná z nitry žijem 
sama prosím pani ktorá by 
mala záujem o kontakt po 
telefóne si povieme viac 
0904 821 489
»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837

»Rád sa zoznámim s prí-
jemnou ženou za účelom 
spoločných aktivít.Mám 65 
r. 0915 427 955
»41R.INV.HĽADÁ KAMARÁT-
KU,TIEŽ INV.DO 45 R.NAJR.Z 
DEDINY,NITRA A OKOLIE 
TEL.0907 986 128
»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831
»51 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 65 
r. 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

32 rokov žijeme v demokracii. Nie je 
ideálna. Narúšajú ju skorumpovaní 
politici a ma�áni.

Demokracia je nebezpečná sama pre 
seba. 

V histórii sa viackrát stalo, že umož-
nila fašistom alebo komunistom vykriko-
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne-
vyhrali voľby a demokraciu jednoducho 
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz-
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať 
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti 
môžu používať internet alebo mobilné 
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré 
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne-
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni 
sa však potrebujú organizovať, kričať a 
bojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou 
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa 
prejavujú nenávistnými útokmi na inter-
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut-
balových štadiónoch alebo bez rúška v 
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor-
málnych ľudí, predavačky aj policajtov. 
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať 
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so-
ciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej 
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, 
ktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už 
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ-

kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kol-
lár, Pellegrini, Kotleba.

Aj ja som proti niektorým veciam - 
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťo-
vaniu životného prostredia. Môžem si vy-
brať nejakú skupinu anti demonštrantov 
a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem 
snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier, 
spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu príro-
dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste. 
Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou 
v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať 
a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú ne-
návistné pokriky. Bolo by dobré, keby 
sme mali viac ľudí za dobro, ako tých 
anti krikľúňov. Som dosť antisystémový 
človek. Nemám veľmi v láske štát a úrad-
níkov, ktorí nám komplikujú život. Ne-
zbavíme sa ich však tým, že im budeme 
nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré 
ich funkcie na seba a 
obmedziť im tak pole 
pôsobnosti. Naše 
zdravie, podnika-
nie, pomoc núdznym 
alebo vzdelávanie detí 
nepatria štátu. Ve-
nujme sa im 
- bez zbytoč-
ného kriku.

Anti

» Ján Košturiak
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Advent alebo adventné obdobie je 
prvá časť liturgického roka rímsko-
katolíckej cirkvi vymedzená štyrmi 
nedeľami pred sviatkom narodenia 
Ježiša Krista a obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce. 

Adventné obdobie má kajajúci cha-
rakter, ale nechápe sa ako čas poká-
nia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom 
pôste. Obdobie prípravy na slávenie 
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom. 
storočí z kresťanského Východu do Ga-
lie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk 
spájať advent s očakávaním Krista na 
konci časov. V Galii sa od 5. storočia ad-
vent začínal už na sv. Martina a v Špa-
nielsku 24. novembra. V rímskej litur-
gii trvalo obdobie adventu dva týždne 
a malo charakter očakávania či prípra-
vy na vtelenie Božieho Syna.

Vianočná doba sa od 4. storočia 
pohybovala medzi 11. novembrom a 6. 
januárom, na ktorý pôvodne pripadala 
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes 
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia). 
Týchto osem týždňov predstavovalo 
spolu 40 dní.

V ľudovej kultúre Slovenska má ad-
vent magický charakter začiatku, kedy 
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť 
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie 
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyča-
je a povery, ako veštenie, vinšovanie, 

zatváranie dvier pri rannom zvonení a 
podobne. Nakoľko advent sa vyznaču-
je dvojakým očakávaním (narodenie 
a druhý príchod), je rozdelený na dve 
časti, kde hranicu tvorí 17. december. 
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie 
druhého príchodu Krista a druhá časť 
je prípravou veriacich na stretnutie s 
Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľ-
mi dobre vidieť v liturgických textoch a 
modlitbách.

Obsah adventnej doby výstižne 
vyjadrujú staré adventné piesne – rorá-
ty – zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa začína-
li pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochá-
dza z najznámejšej latinskej adventnej 
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
(„Rosu dajte nebesia zhora ...“).

Je tu Advent, 
čas na vstúpenie do seba

» red

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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Pre očné optiky platí výnimka OTVORENÉ !
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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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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šé�ou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
tel: 00999118/ 4411355822  I  mail: innfo@@gskkssrrroo.ssskkk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/ hod./  úkol
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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

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

2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie 
   týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať 
   nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok 
   pred Vašou konkurenciou

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

ZLATOMORAVSKO
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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 

 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

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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