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Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská 
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných 
časoch príliš nenosí a je skôr pova-
žovaná za akúsi slabosť či neschop-
nosť okamžite reagovať a rýchlo ko-
nať, za akési odovzdanie sa osudu. 
Nie je to však tak, alebo ako povedal 
Otto František Babler: „Trpezlivosť 
nie je apatia a neúčasť, ale naopak 
úsilie a sústredenosť.“

Žijeme v časoch, kedy je zvykom 
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie 
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy. 
Život okolo nás beží vysokým tempom 
a my sa snažíme držať s ním krok. Z na-
šich životov sa celkom vytráca pokoj a 
v každodennom zhone zabúdame spo-
maliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu 
potom podliehame nervozite, hnevu, 
agresii.

Trpezlivosť prináša do našich 
životov väčšiu harmóniu. Môže nám 
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa 
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život 
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele, 
nájsť nové obzory. Je to práve trpezli-
vosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať 
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

Trpezlivý človek sa vyznačuje po-
kojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže 
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha 
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde 
všetko hneď tak, ako si zaumieni či 
predstavuje. Aj preto sa mu životom 
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že 
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti 
dopracovať, pretože trpezlivosť je zruč-
nosť, ktorej sa dá naučiť, 
bude to však vyžadovať 
isté úsilie. Odmenou 
nám môže byť zlepšenie 
kvality nášho osobné-
ho i pracovného živo-
ta, ako aj vzťahov s 
ľuďmi okolo nás.

Trpezlivosť ruže prináša

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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FRANKIE TRADE S.R.O.

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA

Jókaiho 32, Komárno
Telefón: 0907 175 536
E-mail: info@centrumcistenia.sk
www.centrumcistenia.sk

PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM 
vysávače, vysokotlakové čističe, parné čističe,
podlahové automaty,  tepovače, záhradná technika, 
čistiace prostriedky, príslušenstvo

40
-0
03
1



KM22-46 strana 2

ZAMESTNANIE, ZÁHRADA Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (16.450 domácností)

59
-0
01
9

»KÚPIM auto ŠKODA 
spred roku 1995 a BA-
BETTU. VOLAŤ 0940 857 
188

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682
»Predám použitú dvoj-
krídlovú bránu a fasád-
ne lešenie. Tel. 0905 898 
278

»ODKÚPIM STARÉ MINCE, 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

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

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Havi kereslet akár:

Munkavégzés helye:
Logisztikai park
Egyházkarcsa

Amit kínalunk:
Ingyenes buszjárat DS, GA, SA, KN, NZ
2 müszakos munkarend

1300 € 
200 € Belépési bónusz

ÉV

Mi gondoskodunk 
                a munkájáról.

Hosszútávú, stabil munkát keres?
Szeretne kipróbálni valami újat?

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk

Mesačný zárobok:

Miesto výkonu práce:
Logistický park
Kostolné kračany

Ponúkame Vám:
Doprava z DS, GA, SA, KN, NZ zdarma
2-zmenný pracovný čas

1300 € 
200 € nástupný bonus

Postaráme sa
           o Vašu prácu.

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

€

@

Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!
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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
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15,61 €

330,00 €

49,00 €

395,00 €

10,50 € 129,00 €

4,91 €8,99 €

59,90 € 330 14
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75-58

40-0028

52-0003

STR1

Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10% -
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


