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Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už 
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera 
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila 
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia 
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť. 

Iba sa ticho a s čoraz väčším 
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie, 
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú 
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí 
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba 
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili 
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aro-
gantným ignorantom a tak, ako sa 
vraví – inak „držať hubu a krok“? A 
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi 
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých, 
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre 
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči. 
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor 
nás všetkých. Škoda, skúsme proti 
tomu niečo urobiť, nedaj-
me priestor arogancii a 
ignorácii. Vráťme sa do 
čias, keď sme ešte boli aj 
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

»Kúpim staré stabiláky 
autá, motorky, Jawa, ČZ, 
Manet, Stadion, iné. Tel: 
0911617537

»Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Sim-
son aj iné. 0949371361

»Odkúpim diely na starú Oc-
taviu (zo 60. rokov), upred-
nostňujem uloženkové 
nové diely. Tel: 0903754617 
Tomáš, Hriňová

»Predám na Š120 prednú 
nápravu, kotúče, kom. ko-
lesá, prístrojovka, Babetu 
Stela 2rýchl. 220€, 1rýchl. 
120€. Tel: 0903811503

»Predám Renault Thalia, 
r.v. 2002, benzín 1,4, STK 
10/2022, cena 550€. Tel: 
0903811503

3. Byty/predaj

»Predám 3-izb. byt v Sáso-
vej. Tel: 0904453003

4. Byty/prenájom

»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202

»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

»Predám RD, lokalita Víg-
ľaš-Pstruša. Kontakt: anto-
manyi@yahoo.com

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261

»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Občianska
riadková
inzercia

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

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

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854

»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport

»Odkúpim mince, bankov-
ky, kroje, staré motorky. Tel: 
0903868361

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné

»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka

»Rozv. hľadá priateľku do 
45 rokov. Tel: 0940059841

»Hľadám sympat. dievča 
vo veku 19-27r. štíhlej resp. 
plnoštíhlej postavy z Du-
diniec, na priateľstvo. Tel: 
0940348547 aj sms

»Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO

Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojich 
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú 
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár 
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí 
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú 
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú 
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme 
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof, 
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného 
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia 
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality 

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote 
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili 
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete 
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by možno 
klesla a  prišiel by 
o  prácu. Nenechaj-
me sa kŕmiť otráve-
ným krmivom, ktoré 
prinášajú médiá. Zo-
staňme dobrí, ko-
najme dobro 
a  dostaneme 
radosť. 

Nie sme zlí

» Ján Košturiak
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Keď som bol malý a spadol mi rožok, po-
vedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes 
by to vyvolalo hrôzu. 

Hygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úra-
dy hygieny vydávajú normy, napr. v súvis-
losti so školami, ktoré sú často nesplniteľné 
a bránia humanizácii školských budov.  

Bežné pravidlá hygieny sú dôležité. 
Pre rôzne ochorenia, ktoré sa medzi deťmi 
šíria a neraz paralyzujú školu, keď prechá-
dzajú na učiteľov. Donedávna do školy pri-
šiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale 
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy. 
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti ži-
vota na prevenciu. 

Veďme sa k zodpovednosti, chorí ne-
patria do kolektívu školy. Neobmedzujme 
telesnú výchovu a šport. Venujme sa varia-
bilným aktivitám, nie iba loptovým hrám. 
Ak sa bojíte šatne, nech sa deti prezliekajú 
vo väčšej miestnosti. Učme deti aj vonku, 
umožnime im ísť cez prestávku von. Kon-
trolujte deťom (aj starším) oblečenie. Neraz 
sa riadia módou alebo odhadom. Potom 
sa vonku premávajú s holým a spoteným 
chrbtom. Nebezpečné! Nedovoľte im doma 
iba sedieť. Či nad knihami, či nad mobilom. 
Oddych a pohyb po vyučovaní musia byť! 
Prestávky nech sú relaxom, nie drezúrou.

Zaradiť do stravy ovocie a zeleninu. 
Dávať k obedom šaláty a viesť deti k zdravej 
strave. Ak im nechutí, nahrádzať vitamí-
novými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do 

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu 
desiatu. 

Učiť žiakov po aktivitách umývať si 
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v ško-
le. Ak pri umývaní celého tela nezvládnu 
studenú vodu, tak aspoň vlažnú. Pozor na 
prechod z kúpeľne! Netreba veľa kozmetiky, 
niekedy stačí kúpeľ s čistou vodou.

Na vyučovaní sa venujme zdraviu. Nie 
jednorazovo. Veďme malých i starších žia-
kov. Diskutujme o zdraví na rodičovských 
stretnutiach. 

Ak ide o silný vírus, častejšie vetrajte, 
umývajte triedy i lavice alebo používajte 
žiariče. Rúška sú dávno v niektorých kraji-
nách akou-takou prevenciou. Ak s nimi ne-
súhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky. 
Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na 
ruky. Možno prijať aj preventívne meranie 
teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontak-
ty nie sú zatiaľ nutné (napr. podať si ruku). 
Škola by mala mať možnosť občas striedať 
klasické vyučovanie s online. 

Zdravie súčasných detí je krehkejšie. 
No privrite občas oči, keď sa „zašpinia“. 
Počúvajme aj overené „babské“ rady, ktoré 
isto obmedzia aj horšie vírusy. Deti majú 
síce  lepšiu schopnosť uzdraviť sa, ale cho-
roba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa 
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logic-
kým opatreniam namiesto strachu z každej 
molekuly vzduchu.     

Ochrana pred 
rôznymi vírusmi - nie iba v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Ministerstvo životného prostredia 
plánuje poskytnúť v rámci Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia značné prostriedky z Ko-
hézneho fondu na podporu budova-
nia verejných kanalizácií, čistiarní 
odpadových vôd a súbežnú výstavbu 
verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy-
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o 
poskytnutie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
na financovanie budovania verejných 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a 
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktu-
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, 
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa 
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov 
priestor na predloženie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok a pre riadiaci 
orgán na vykonávanie konaní o predlo-
žených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navý-
šiť, avšak navýšenie finančných zdrojov 
na výzvu je viazané na schválenie Eu-
rópskou komisiou. Spolu so zdrojmi spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu a z 
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdro-
je na podporu projektov vo vyhlásenej 
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento ob-
jem zdrojov bude alokovaný na nenávrat-
ný finančný príspevok tým žiadostiam, 

ktoré už boli predložené do konania a v 
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú 
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby 
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy nevá-
hali s predložením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a predložili ich čo 
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tej-
to výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou 
obcí),
• právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa 
zákona o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku bude dostupné na 
webovom sídle www.op-kzp.sk.

Podpora kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd

» Zdroj: MŽP SR

Najmä ženám (ale aj mužom), naro-
deným v r. 1957-65 nebola podľa vtedy 
platného zákona  zohľadnená výcho-
va detí pri znížení dôchodkového 
veku. Sociálna poisťovňa postupne 
vypláca kompenzáciu. 

Viacero poistencov sa na ňu obracia 
s otázkami, či na kompenzáciu majú au-
tomaticky nárok. Pravidlá spôsobu kom-
penzácie a okruh poistencov stanovuje 
zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. 
januára 2021 nanovo definoval určovanie 
dôchodkového veku.

Kompenzáciu možno priznať iba 
tým, ktorým sa podľa novej právnej úpra-
vy dôchodkový vek zmenil. Niektorým 
ženám sa však nezmenil. Ide o ženy na-
rodené v rokoch:
• 1957 – 1958, ktoré vychovali tri a viac 
detí,
• 1959 – 1963, ktoré vychovali päť a viac 
detí.

Zároveň platí, že nárok na kompen-
záciu má len ten poistenec, ktorý by novo 
určený vek bol dosiahol pred 1. januárom 
2021, teda v období, kedy mu v tom čase 
účinný zákon určoval neskorší vek od-
chodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dô-
chodkový vek až po 31. decembri 2020, už 
do dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, 
ktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon 
im preto nepriznáva nárok na kompenzá-
ciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju 

Sociálna poisťovňa priznáva automatic-
ky, netreba o nič žiadať.

To, či sa poistencovi od 1. januára 2021 
zmenil dôchodkový vek, je možné zistiť 
prostredníctvom kalkulačky na výpočet 
dôchodkového veku, ktorá je dostupná 
na webe Sociálnej poisťovne pod nA ešte 
jedno upozornenie pre dôchodcov - do 31. 
augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku 
dôchodku zo zahraničia. Dôchodcovia, 
ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, 
majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť 
Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto 
dôchodku. Tento rok je potrebné informá-
ciu zaslať už do 31. augusta 2021.

Oznámenie o výške dôchodku zo 
zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje 
pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto 
roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, 
čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon 
stanovil aj skorší termín, do ktorého tre-
ba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny 
oznámiť – a to do 31. augusta 2021.

Postup pri oznámení výšky dôchod-
ku je rovnaký ako minulý rok. Dôchod-
covia tak urobia prostredníctvom e-for-
mulára, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. Použitie 
e-formulára je jednoduché. Po vyplnení 
základných identifikačných údajov dô-
chodca uvedie údaje o dôchodku z cu-
dziny a e-formulár odošle do Sociálnej 
poisťovne.

Ako je to 
s kompenzáciami dôchodkov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

25

25
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V deň, keď bol riadne naštvaný, bolo to 
24. augusta 1853,  americký šéfkuchár 
George Crum prvý raz pripravil zemia-
kové lupienky. Pre korektnosť musíme 
dodať slovko - „vraj“. A ku všetkému 
prispel jeden nepríjemný hosť.

Zemiakové lupienky alebo hovo-
rovo čipsy sú potravina vyrábaná z na 
jemno narezaných zemiakov, ktoré sú 
upečené na oleji. Obyčajne sa podávajú 
solené ale bežné sú aj pikantné papri-
kové, slaninové, smotanové, či iné prí-
chute.

Za miesto pôvodu lupienkov je pova-
žovaná Saratoga Springs v americkom 
štáte New York. Prvé priemyselne produ-
kované zemiakové lupienky sa objavili 
v USA začiatkom 20. storočia. Pôvodne 
boli balené v papieri alebo v plechov-
kách. Dnes sú pre dlhšiu trvácnosť pro-
duktu balené v plastových vreckách s 
dusíkovou atmosférou.

Vráťme sa však k tomu naštvanému 
kuchárovi. Stalo sa to 24. augusta 1853.  
George Crum, ktorý bol napoly Afričan 
a napoly pôvodný Američan, v tom čase 
pracoval ako kuchár v Saratoga Springs 
v New Yorku. Počas svojej zmeny nespo-
kojný zákazník stále posielal späť ob-
jednávku hranolkov a sťažoval sa, že sú 
príliš hrubé. Frustrovaný Crum pripravil 
novú dávku pomocou zemiakov, ktoré 
boli nakrájané na hrúbku tenkého pa-
piera a opečené do chrumkava. Zákaz-
níkovi, ktorým bol náhodou železničný 

magnát Cornelius Vanderbilt, sa tento 
protest chuťovo prekvapivo páčil..

Zemiakové lupienky si získali veľkú 
popularitu až v 20. rokoch 20. storočia. 
V tom čase začala podnikateľka z Kali-
fornie menom  Laura Scudderová  pre-
dávať smažené čipsy vo voskových pa-
pierových vreciach, ktoré boli uzavreté 
teplou žehličkou, aby sa zabránilo ich 
drobeniu a zároveň boli čerstvé a svie-
že. Postupom času inovatívna metóda 
balenia umožnila po prvýkrát hromad-
nú výrobu a distribúciu zemiakových 
lupienkov, ktorá sa začala v roku 1926. 
Dnes sú čipy balené v plastových vrec-
kách plnených plynným dusíkom, aby 
sa predĺžila trvanlivosť produktu. 

Až v 50. rokoch 20. storočia však ob-
chody začali ponúkať zemiakové lupien-
ky v rôznych príchutiach. Prvé ochutené 
výrobky zo zemiakových lupienkov mali 
dve príchute: syr a cibuľa a soľ a ocot. 

A na svet prišli zemiakové lupienky...

» red

25. augusta 1609  
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďale-
kohľad
26. august 1883  
erupcia sopky Krakatoa

Výročia a udalosti

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

zvolensko@regionpress.sk
0907 727 201

23. augusta   
celoeurópsky deň spomienky na obete to-
talitných a autoritatívnych režimov

Výročia a udalosti

27. augusta 1990   
založenie karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 23. 8.

119

-25%

(1 kg = 4,76)

250 g

Gouda
• blok

Kuracie 
prsné rezne 379

-32%
cena za 1 kg

Bambino  
• tavený syr v čr�evku

099

-37%

(100 g = 0,66)

150 g

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

• bez kost�, v celku 419

-20%
cena za 1 kg

Smotanový jogurt 
• rôzne druhy

079

-20%

(1 l = 3,16)

250 ml

Smotana 

• 33 % tuku 

Mleté 
mäso mix

349

Supercena
1 kg balenie
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739

Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

079

Supercena

0,66)

100/120 ml

Magnum
• rôzne druhy

099

-37%

(100 g = 0,50)

200 g

Vajcia "M"

169

20 kusov

Kozel

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

449
• parfumovaný

• 3-vrstvový

99

125 kusov

019

-34%

(1 l = 0,10)

2 l

38 % 

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Robí vám problém pochopiť vrstev-
nice alebo neviete čítať z mapy? Vy-
skúšať si výrobu máp či svoj vlastný 
model fiktívnej krajiny môžete v Slo-
venskom múzeu máp v obci Kynceľo-
vá pri Banskej Bystrici. 

Múzeum je jedinečné nielen obsa-
hom svojich expozícií, ale najmä formou, 
akou je zriadené. Návštevníkom umož-
ňuje nazrieť do sveta geografie a karto-
grafie netradičnými interaktívnymi for-
mami. Nájdete v ňom bohatú minulosť a 
výnimočnú súčasnosť kartografie na slo-
venskom území, ale aj tradičné i moder-
né postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. 
Vďaka výdobytkom špičkových techno-
lógií a interaktívnych didaktických po-
môcok pre vzdelávanie návštevníci zistia  
aká zábavná môže byť geografia. 

Nie je pieskovisko ako pieskovisko
Múzeum, je miestom, kde si vlastnými 

rukami vytvoríte krajinu s pohoriami, 
dolinami či vzápätí ich premodelujete na 
tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a je-
diný pieskový model krajiny s rozšírenou 
realitou na Slovensku je nielen zábavná 
hra v piesku, ale aj didaktická pomôcka 
pri vyučovaní. 

Náhrada vyučovacej hodiny
Expozícia je veľmi vhodná pre školy, 

nakoľko svojou interaktivitou nahradí 
aj vyučovanie zo školských lavíc. „Cez 
letné obdobie mnoho denných táborov 

či letných škôl navštevuje vzdelávacie 
inštitúcie za účelom poznania a samot-
ného vzdelávania. Preto aj naše múzeum 
navštevujú početné skupiny, kde učivo z 
geografie im vysvetlíme jednoduchšou 
a zábavnejšou formou. Učivo si tak skôr 
zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, 
chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu 
majú takýchto možností niekoľko. Po-
mocou originálnych kartografických 
pomôcok si vyskúšajú prácu kartografov 
v minulosti a naučia sa obsluhovať po-
čítačový program, pomocou ktorého sa 
vytvára mapa v súčasnosti. Orientáciu 
v krajine podľa turistickej mapy pocho-
pia na drevenom vrstevnicovom modeli 
a pieskovom modeli krajiny,“ približuje 
kurátorka Slovenského múzea máp An-
drea Farkašová.  

Napriek menším priestorovým roz-
merom je táto inštitúcia popularizačno-
-vzdelávacou a kultúrno-technickou 
atrakciou s nadregionálnym významom. 

Zážitkové múzeum, ktoré vás zorientuje

» Zdroj: Slovenské múzeum máp, 
VKÚ Harmanec, s.r.o.

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:30 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon III. 1-4 11:50 
Kobra 11 XVI. 6-8 15:00 Susedské prípady 
16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 Kame-
ňák - FINÁLE 22:40 Kameňák 4 00:35 Macík 
02:45 Hurikán 03:50 Všetci sú za dverami 
04:35 Slávici na ulici  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:30 Záchranári 10:20 
Policajti v akcii 11:20 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja - Špeciál 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
IV. 10,11 14:30 Bez servítky 15:50 Česko Slovensko 
má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Naj-
lepšie počasie 20:35 Inkognito 23:00 Spackané 
plastické operácie VI. 6 00:00 Česko Slovensko 
má talent 01:50 Inkognito 03:00 Krimi 03:20 Prvé 
oddelenie II. 40 03:45 Bez servítky 

05:55 Na krídlach 06:50 Bez 
batožiny 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Pravdi-
vé príbehy 09:00 Rodina doktora Kleista 09:50 
Rosemary a Thymeová 10:55 Duel 11:25 5 proti 
5 12:20 Grand hotel 13:55 Bláznivo zamilovaní 
15:15 Inšpektor Lynley 16:25 Bez batožiny 16:50 
Rodina doktora Kleista 17:40 Duel 18:10 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Hibernatus 21:50 De-
tektívi od Najsvätejšej Trojice 23:00 Cestou ne-
cestou 23:30 Zasľúbený život 01:20 Správy RTVS 
„N“ 02:35 Grand hotel 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon III. 4-7 11:50 Kobra 
11 XVI. 8-10 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Jumanji: Vitajte v džungli 23:10 Rodinné 
prípady 00:05 Kobra 11 XVI. 5-6 02:05 Všetci sú 
za dverami 03:10 Slávici na ulici 03:35 Susedské 
prípady 04:15 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:20 Záchranári 10:15 
Policajti v akcii 11:20 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja - Špeciál 12:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
IV. 12,13 14:45 Bez servítky 15:50 Česko Slovensko 
má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 
Najlepšie počasie 20:35 Nemocnica 22:25 Hlava 
Medúzy 8/8 23:50 Česko Slovensko má talent 
01:35 IQ taxi 02:05 Policajti v akcii 03:10 Krimi 
03:35 Prvé oddelenie 68 03:55 Bez servítky 

05:25 Správy RTVS „N“ 06:20 
Inšpektor Lynley 07:05 Bez batožiny 07:30 Ranné 
správy RTVS 08:30 Pravdivé príbehy 09:00 Rodi-
na doktora Kleista 09:50 Rosemary a Thymeová 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Grand hotel 13:45 
Bláznivo zamilovaní 14:45 Tajomstvo mojej ku-
chyne 15:10 Inšpektor Lynley 16:20 Bez batožiny 
16:45 Rodina doktora Kleista 17:40 Duel 18:10 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Dve deti, manžel-
ka a dcéra 22:05 Umenie zločinu 23:00 Hiberna-
tus 00:20 Detektívi od Najsvätejšej Trojice 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:05 Mladý Sheldon III. 7-10 11:50 Kobra 
11 XVI. 10-12 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Štěstí je krásná věc 22:40 Rodinné prípa-
dy 23:40 Majster ilúzie - FINÁLE 13 00:40 Kobra 11 
XVI. 7-8 02:50 Všetci sú za dverami 03:30 Slávici 
na ulici 04:00 Susedské prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:30 Záchranári 10:20 
Policajti v akcii 11:20 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja - Špeciál 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
IV. 14,15 14:40 Bez servítky 15:45 Česko Slovensko 
má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Naj-
lepšie počasie 20:35 Nemocnica 21:35 Láska na 
druhý pohľad 00:20 Česko Slovensko má talent 
02:05 Kráľova láska 04:10 Krimi 04:50 Noviny 
TV JOJ  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:20 
Inšpektor Lynley 07:05 Bez batožiny 07:30 Ranné 
správy RTVS 08:30 Pravdivé príbehy 09:05 Rodina 
doktora Kleista 09:55 Rosemary a Thymeová 11:20 
5 proti 5 12:20 Grand hotel 13:35 Bláznivo zamilo-
vaní 14:35 Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 Inšpek-
tor Lynley 16:20 Bez batožiny 16:50 Rodina dokto-
ra Kleista 17:40 Duel 18:10 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Vraždy v Brides les Bains 22:05 Vražda 
na základni 23:35 Najväčšie kriminálne prípady 
Slovenska 00:05 Dve deti, manželka a dcéra 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon III. 10-13 11:50 Kobra 
11 XVI. 12-14 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Zámena manželiek 21:45 To najlepšie z Le-
t́ s Dance 22:55 Rodinné prípady 23:55 Kobra 11 
XVI. 9-10 02:00 Všetci sú za dverami 03:00 Slávi-
ci na ulici 03:40 Susedské prípady 

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:30 Záchranári 10:20 
Policajti v akcii 11:20 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja - Špeciál 12:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
IV. 16,17 14:40 Bez servítky 15:45 Česko Slovensko 
má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 Kri-
mi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlep-
šie počasie 20:35 Nemocnica 21:30 9-1-1: Texas II. 
11 22:30 Spackané plastické operácie VI. 7 23:30 
Česko Slovensko má talent 01:20 IQ taxi 20/20 
01:55 Policajti v akcii 02:55 Noviny TV JOJ 

05:25 Správy RTVS „N“ 06:15 
Inšpektor Lynley 07:00 Bez batožiny 07:30 Ran-
né správy RTVS 08:30 Pravdivé príbehy 08:55 
Rodina doktora Kleista 09:45 Derrick 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Grand hotel 13:40 Bláznivo 
zamilovaní 14:45 Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 
Inšpektor Lynley 16:25 Bez batožiny 16:50 Rodina 
doktora Kleista 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Nikto nie je dokonalý 21:40 S 
úsmevom po Slovensku 22:35 Julie Lescautová 
00:00 Vraždy v Brides les Bains 

PONDELOK 23.8.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 24.8.2021 STREDA 25.8.2021 ŠTVRTOK 26.8.2021

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Rodin-
né prípady 09:40 Susedia 10:15 Mladý Sheldon 
III. 13-16 12:00 Kobra 11 XVI. 15 13:00 Kobra 11 XVII. 
1-2 15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Pani Dokonalá 22:40 Špecialista 01:00 Kobra 11 
XVI. 11-12 03:05 Všetci sú za dverami 03:50 Slávici 
na ulici 04:15 Susedské prípady 

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:20 Záchranári 10:10 
Policajti v akcii 11:15 Rodinné záležitosti 12 12:40 
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IV. 18,19 14:40 Bez 
servítky 15:45 Česko Slovensko má talent 17:30 
Noviny 18:00 Prestreté 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Dumbo Americký rodinný dobrodružný fantazij-
ný film. MN 12 2019 Eva Greenová, Colin Farrell,  
Michael Keaton 22:50 Grizly 00:50 Vymáhači 
03:00 Noviny TV JOJ 03:35 Prvé oddelenie 

05:25 Správy RTVS „N“ 06:20 
Inšpektor Lynley 07:05 Bez batožiny 07:30 Ran-
né správy RTVS 08:25 Pravdivé príbehy 08:55 
Rodina doktora Kleista 09:45 Derrick 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Grand hotel 13:50 Blázni-
vo zamilovaní 14:50 Tajomstvo mojej kuchyne 
15:15 Inšpektor Lynley 16:20 Bez batožiny 16:50 
Rodina doktora Kleista 17:40 Duel 18:10 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Slovenka roka 22:50 
Posledný Mohykán 00:35 Správy RTVS 01:45 Po-
sledný Mohykán 03:35 Derrick 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Susedia 07:40 Susedia 08:30 Susedia 
09:25 Vidláci vo veľkomeste 11:30 Vidláci vo veľko-
meste 2 13:30 Pani Dokonalá 15:45 Jumanji: Vitajte 
v džungli 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVI-
NY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Skús ma rozosmiať Romantická komédia MN 15 
(USA) 2011 A. Sandler, J. Anistonová, N. Swardson, 
N. Kidmanová, B. Deckerová. 23:00 Nepriateľ pod 
ochranou 01:15 Hurikán 02:35 VILOmeniny 03:30 
Slávici na ulici 04:00 Smiechoty 04:25 Cestoviny  

05:00 Bez servítky 06:00 
Noviny TV JOJ 06:50 Krimi 07:20 Noviny TV JOJ 
08:05 Dobré ráno s Jojkom 08:30 Príšerky s.r.o. 
10:25 Naši III. 11,12 11:50 Profesionáli VIII. 8 12:45 
Rozbaľ to! 14:50 Jurský park 3 16:50 Ako žijú 
Jonesovci 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Avengers: 
Endgame Americký dobrodružný sci-fi film. MN 
12 2019 Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruf-
fal 00:30 Ouija: Zrodenie zla 02:30 Krimi 03:00 
Noviny TV JOJ 03:35 Prvé oddelenie 

06:10 Ako bývať, ako žiť 
06:40 Tajomstvo mojej kuchyne 07:40 Kniha 
džunglí 08:00 Veselé kvarteto 08:30 Fidlibum 
09:35 Leto s Katkou 10:05 Nájdi si ma v Paríži 
10:40 On air 11:00 Nikto nie je dokonalý 12:10 
Čo ja viem 13:55 Maigret 15:25 Julie Lescautová 
16:55 S úsmevom po Slovensku 17:50 Cestou 
necestou 18:25 Ako bývať, ako žiť 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Winnetou a miešanka Apanači 22:00 
Neskoro večer 22:55 3 pódiá 00:00 Maigret 01:25 
Správy RTVS „N“ 02:40 Neskoro večer 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Susedia 07:55 Susedia 08:40 Saxána a 
Lexikon kouzel 10:55 Moderná Popoluška 2 12:50 
Šmolkovia 2 14:55 Madagaskar 2: Útek do Afriky 
16:45 Čertoviny 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kong: 
Ostrov lebiek Dobrodružný film MN 15 (USA-Čína) 
2017 T. Hiddleston, B. Larsonová, C. Hawkins, S. L. 
Jackson, J. Ch. Reilly. 23:00 RED 2 Akčná komédia 
MN 15 (USA) 2013 01:15 Hurikán 02:35 Hurikán 
03:35 VILOmeniny 04:25 Cestoviny  

05:40 Noviny TV JOJ 06:25 
Krimi 06:55 Noviny TV JOJ 07:45 Dumbo 10:00 
Avengers: Endgame 14:00 Dovolenka s cudzin-
com 15:50 Nová záhrada 16:50 Na chalupe 17:55 
Nové bývanie - dizajn 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Vaiana: Legenda o oceáne Americký animovaný 
akčný dobrodružný film. MN 12 2016 22:40 Elitní 
zabijaci Americký akčný triler. MN 18 2011 J.- C. 
Van Damme, S. Adkins, I. Kay 00:55 Maggie má 
plán 03:05 Nová záhrada 

06:05 Leto s Katkou 06:40 
Kniha džunglí 07:35 Zibilla 08:00 Veselé kvarteto 
08:30 Zázračný ateliér 08:55 Táraninky 09:35 Leto 
na Rovniach 11:00 77. výročie SNP 12:30 Slovensko 
v obrazoch 12:55 Svet v obrazoch 13:20 Winnetou a 
miešanka Apanači 14:50 Poirot: Dobrodružstvo ta-
lianskeho šľachtica 15:45 Deň, ktorý neumrie 17:15 
Moje povstanie 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Byť zdravý je výhra 21:30 Zasľúbený život 23:20 
Nedodržaný sľub 01:30 Moje povstanie 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 27.8.2021 SOBOTA 28.8.2021 NEDEĽA 29.8.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

28.8.2021 20:30  

SKÚS 
MA ROZOSMIAŤ

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER
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22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la

34-0012

Práca v jednozmennej 
a dvojzmennej prevádzke

Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

€

Stravné lístky v hodnote €  

Firemná doprava a ubytovanie 

 

www.studentservis.sk

 galanta@studentservis.sk

Zálohy každý piatok vo výške 40€

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

7
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2
1
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4

7
5
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9

0
9
-0
1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme vodiča/mechanizátora 
na traktor na práce 

v okolí Kriváň - Mýtna

3
2
-0
1
1
6

Prijmeme 
predavačku 

do predajne textilu

vo Zvolene 

(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 

+ prémie

0908 120 859 

VIZITKY
0907 727 201

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Spoločne s primátorkou Sliača a pri-
mátormi Detvy, Hriňovej, Krupiny a 
Dudiniec sme verejne vyhlásili, že sto-
jíme za našou nemocnicou. Reagujeme 
tak na medializované informácie, že by 
mohla prísť o svoje plnohodnotné posta-
venie. Zanikli by tak oddelenia interné, 
neurologické, chirurgické, gynekologic-
ko-pôrodnícke, lôžkové v rámci oddele-
nia anesteziológie a internej medicíny i 
detské. Otáznou by tak napokon ostala 
aj samotná existencia úplne nového 
urgentného príjmu. Máme tak vážne 
obavy, že by došlo k významnému ob-
medzeniu zdravotnej starostlivosti pre 
obyvateľov nášho regiónu. 

Medializované informácie pritom do-
posiaľ nikto z ministerstva zdravotníc-
tva nevyvrátil. S mlčaním kompetent-
ných pochopiteľne ešte viac vzrastajú 
obavy. Naši obyvatelia sa čoraz častejšie 
pýtajú, kto ich ošetrí, ak zvolenská ne-
mocnica príde o svoje postavenie. Verí-
me, že odpovede na túto otázku nebu-
deme musieť hľadať. Vôbec si nevieme 
predstaviť adekvátnu náhradu za našu 
nemocnicu. Téma sa pred niekoľkými 
týždňami dostala aj na rokovanie regio-
nálneho ZMOS-u. Na otázky smerované 
ministerstvu zdravotníctva sme však 
ako primátori a starostovia dostali iba 
neurčitú odpoveď. 

Všetci s nádejou pozeráme na mo-
derné vybavenie zvolenskej nemocnice, 
ktoré prišlo s jej rozvojom v posledných 
troch rokoch. Tešíme sa, že sa našim 
obyvateľom konečne dostane zdravot-
nej starostlivosti hodnej 21. storočia. Ho-
vorím o komplexne zrekonštruovanom 

gynekologicko-pôrodníckom oddelení, 
o novom urgentnom príjme, novom od-
delení anesteziológie a intenzívnej me-
dicíny. A samozrejme aj o troch úplne 
nových moderných operačných sálach, 
v ktorých sa ešte len má začať opero-
vať. Veríme preto, že akékoľvek úvahy 
o obmedzení poskytovania zdravotnej 
starostlivosti vo zvolenskej nemocnici 
nemôžu byť myslené vážne. 

V našej nemocnici sa ročne uskutoční 
až 1200 pôrodov. Tiež 3500 operácií, z 
ktorých až polovica patrí medzi akútne. 
Ročne je tu hospitalizovaných viac ako 
15 tisíc pacientov. Zvolenská nemocnica 
má viac ako 700 zamestnancov. Podľa 
vyjadrení samotnej pani riaditeľky by 
tu mal byť v septembri dokonca otvo-
rený celý nový trakt, kde budú usku-
točňované vyšetrenia prostredníctvom 
magnetickej rezonancie. Zlepšiť sa má aj 
starostlivosť o onkologických pacientov 
z regiónu. Ak by však nemocnica prišla 
o svoje postavenie, tieto nádeje pre na-
šich obyvateľov by boli ohrozené. 

Samozrejme všetci primátori podpo-
rujeme racionalizáciu zdravotníctva. 
Sami vnímame, že jeho stav nie je dlho-
dobo udržateľný. Podľa nášho názoru 
však musí mať v prvom rade na zreteli 
dostupnosť a kvalitu poskytovanej 
zdravotníckej starostlivosti. Práve preto 
veríme, že medializované informácie o 
zmene postavenia zvolenskej nemoc-
nice sa nezakladajú na pravde a budú 
predstaviteľmi ministerstva zdravotníc-
tva čo najskôr vyvrátené.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

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

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE


