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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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        FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady 
                                 hľadá do svojho tímu: 

                       Sústružník / frézár 
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie 
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie 
- oprava poškodených dielov strojov 
- zámočnícke práce    
- práca na dve zmeny 

   e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622  

-mesačný bonus do 142 EUR -zabezpečená pracovná obuv a odev   

-každoročné prehodnocovanie platu -jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň 

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov 

950 – 1092 EUR 
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                                        FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady 
                                              hľadá do svojho tímu:  

 

 

 

 

          

         Technik – nastavovač strojov                Technik kovoobrábacích strojov                
- príprava a nastavovanie strojov na spustenie                                    - manuálne práce pri výrobe komponentov  
  procesu výroby                                                                                                                                         a finálnych výrobkov   
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie                                                     - nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov    
  porúch a nedostatkov                                                                                                                              a zariadení na úseku kovových mriežok 
 - vykonávanie požadovaných zmien                                     - monitorovanie prevádzky strojov 
- obsluha a kontrola funkcií strojov                                     - práca na 3 zmeny 
- práca na 3 zmeny      

  

                                   Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com  alebo  na adresu  Novozámocká 58 Nesvady.  Tel. kontakt.: 035/7902622 

                                           *  Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky 

 739€ - 1200€* 

-mesačný a výkonnostný bonus 

- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov 

                                 -každoročné prehodnocovanie platu 

-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní 

                                   -jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň 

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických 

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci 

-zabezpečená pracovná obuv a odev    739€ - 1000€* 

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

7. septembra 2011  
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejové-
ho klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

Výročia a udalosti
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
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Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148



KM21-35 strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

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

Kolárovo

Komárno

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 (16.370 domácností)

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti

LETÁKY
0915 781 227

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
spisakova@regionpress.sk

0915 781 227

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

Beutazás biztosítva !

Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa
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Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy.

Cena práce: 4.80 € / hod. / brutto

Živnosť: 6.20 € / hod.

Doprava do zamestnania zabezpečená
ZADARMO !
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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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Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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Môj prastarý otec išiel do Ameriky. 
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil 
dom v osade U Koštúrov a začal tam 
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil 
pracovať do Nemecka a Česka. 

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal 
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý 
muž, staval priehradu a  veril, že bude 
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako 
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som 
koncom osemdesiatych rokov pracoval 
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril 
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov 
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na 
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to 
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj 
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy, 
životné prostredie, zdravotníctvo alebo 
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval 
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili 
mi, že riešia niekoľko problémov – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. Našťastie to nie je pravda, akurát 
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú 
o  lepšej budúcnosti a  pracujú na nej. 
Keď porovnávam život môjho pradeda, 
deda, otca a  seba, tak sa väčšina vecí 
zmenila k  lepšiemu a  nemáme žiaden 
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život 
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti 
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný 
názor zabraňovali robiť prácu, v  ktorej 
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia 
dostali na západ, tak prvé roky iba obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak

študo-
čo nás 
iktíni

modli
oto je
u živo-
anie 

Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“ 
informovala Jana Hamade. Ak dieťa 
trpí intoleranciou laktózy, prípadne 
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa 
majú rodičia poradiť s lekárom o potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ

Jeseň sa ešte v nie až tak dávnej mi-
nulosti vnímala ako ročné obdobie, 
ktoré prinieslo plody celoročnej 
usilovnej práce roľníkov a tiež za-
bezpečilo zásoby na nadchádzajúce 
obdobie. 

Zber úrody, dožinkové  slávnosti 
a vinobranie patria k oslavám práce, 
vyjadrené sú hodovaním, veselosťou, 
spevom a tancom. Koniec jesene je spä-
tý so zvykom navštevovania hrobov a 
vzdania úcty mŕtvym. K najtypickej-
ším jesenným zvykom patria dožinky, 
hody a Sviatok všetkých svätých.

Jeseň pokladali ľudia vždy za 
najbohatšie ročné obdobie. Na jeseň 
dozrievala väčšina ovocia. Na gazdov-
stve každej rodiny boli ovocné stromy. 
Najčastejšími boli skorá biela slivka a 
tiež skoro dozrievajúca bystrická slivka 
(berbence), z jabloní takzvaná „letná“ 
jabloň, ale pestovali sa aj neskôr do-
zrievajúce odrody. Niektoré sa zberali 
až v čase, keď ranné mrazíky jablká 
obliekli do nádherných farieb. Na gaz-
dovstvách tiež bývali rozvetvené ore-
chy, pod ktorými sa dobre vysedávalo 
v čase letných horúčav. Z odrôd ore-
chov bola najobľúbenejšia tá s veľkými 
plodmi a papierovo tenkou škrupinou. 
Z ovocí sa slivky zbierali tak, že chlapi 
zatriasli stromom, ženy a deti ich po-
tom pozbierali zo zeme. Orechy chlapi 
obíjali asi 6-8 metrov dlhými tyčami, 
ostatní členovia rodiny ich zbierali zo 

zeme. Jablká sa zbierali stojac na reb-
ríkoch rukami, alebo zberákmi, zho-
tovenými z dreva. Kto vedel vyliezť na 
strom, ten jablká zbieral jablká do plá-
tenej kapsy. S jablkami zaobchádzali 
opatrne, aby sa neporušili, lebo len 
takto ostali trvácne. A mimochodom 
hrušky. Tie neskoré vydržali uložené 
v žite až do neskorej nasledujúcej jari.

V každej záhrade bola mrkva, 
petržlen, kareláb, zemiaky, fazuľa. Ši-
kovnejšie ženy vypestovali pre rodinu 
kapustu, tekvicu vhodnú na konzu-
máciu i na kŕmenie zvierat, paradajky, 
papriku. Ťažšiu prácu v záhradkách 
vykonávali chlapi (vykopávanie ze-
miakov, petržlenu, mrkvy), ženy zbie-
rali fazuľu, ktorú vylúpili zo struku, 
potom ich preberali a zdravú fazuľu 
usušili a uskladnili na zimu.

Jesenné gazdovské tradície

» red
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Pri príležitosti blížiacej sa návštevy 
Svätého Otca na Slovensku prináša-
me pastiersky list slovenských bis-
kupov. List prinášame v redakčne 
krátenom znení s odkazom na jeho 
plnú verziu.

Drahí bratia a sestry!
Príprava na návštevu známych 

osobností si vždy vyžaduje veľké or-
ganizačné nasadenie značného počtu 
ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  
Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny ná-
zorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, 
ktoré vyplývajú z postupujúceho času a 
vývoja konkrétnej situácie. 

Potom však nastáva moment, keď 
si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že 
príchod očakávaného hosťa je už cel-
kom bezprostredný;  že on sám je tak 
blízko – priam pred našimi dverami. 
Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a 
sústrediť na samotné stretnutie s ním. 

O niekoľko dní pápež František 
vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne 
slovenskej zeme.

 Aká je základná motivácia jeho 
cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  po-
vedal: ako nástupcovi svätého Petra 
mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať 
bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom lis-
te Svätého Otca Františka všetkým za-
sväteným osobám pri príležitosti Roku 
zasväteného života, 2014).  S týmito slo-
vami – a s celou duchovnosťou Svätého 
Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo 

jeho návštevy na Slovensku: Na ceste  
za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež 
František, mariánsky ctiteľ, ktorý vy-
hlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz 
prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere 
v Ježiša;  Ježiša živého a účinne prítom-
ného, každému osobne blízkeho.

Jedným z prejavov duchovne vní-
mavého srdca je aj osobná prítomnosť 
na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme 
si plne vedomí toho, aká komplikovaná 
je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa 
však obraciame na tých, ktorým by k 
osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame 
vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť 
registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu 
nesmrteľných duší – a príďte osobne 
vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a 
sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom 
kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte 
doma, drahí bratia a sestry. Príďte! 

Zo srdca vám žehnajú všetci sloven-
skí otcovia biskupi.
(Plná verzia sa nachádza na adrese - 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20210828003 )

Pastiersky list slovenských biskupov

» red, zdroj – kbs

V uliciach miest pribúdajú cyklisti, 
ale aj ľudia jazdiaci na elektrických 
kolobežkách. Zhrňme si teda zák-
ladné pravidlá, ktoré by mal ovládať 
každý cyklista či kolobežkár.

Pravidlá pre cyklistov
Dieťa do 15 rokov musí mať počas 

jazdy na hlave riadne upevnenú prilbu, 
to platí aj pre dieťa prevážané v sedač-
ke. Na bicykli sa jazdí v pravo, a predo-
všetkým na cestičke pre cyklistov. Kde 
nie je, jazdí sa po pravom okraji cesty. 
Po chodníku smú jazdiť len deti do 10 
rokov, a to pod dohľadom osoby staršej 
ako 15 rokov. Samé môžu deti jazdiť po 
cestičke pre cyklistov, lesnej a poľnej 
ceste a v obytnej zóne. Dieťa do 10 ro-
kov môže viesť na pomocnom sedadle, 
na to určenom, len osoba staršia ako 15 
rokov. Na cestičke pre cyklistov smiete 
ísť aj dvaja vedľa seba, nesmiete však 
ohroziť ostatných. Všade inde sa môže 
jazdiť len jednotlivo za sebou. Počas 
jazdy nikdy nesmiete používať mobil 
alebo iné zariadenie, nesmie sa viesť 
pes ani iné zviera. Pokiaľ jazdíte v mes-
te, obci alebo na cestičke pre cyklistov, 
hladina alkoholu vo vašom dychu ne-
smie prekročiť 0,5 promile. Na iných 
miestach je tolerancia alkoholu nulo-
vá. Ak jazdíte na elektrickom bicykli, 
nezabúdajte, že pokiaľ najvyššia rých-
losť elektrobicykla presiahne 25 km/h, 

a jeho menovitý výkon presiahne 0,25 
kW, potrebujete na jeho riadenie prís-
lušné vodičské oprávnenie.

Pravidlá pri jazde 
na elektrickej kolobežke

Medzi základné pravidlá pri jazde na 
elektrickej kolobežke patrí dodržanie 
veku, pričom zelené kolobežky môžu 
používať ľudia nad 18 rokov, v prípade 
elektrických kolobežiek je to vek nad 15 
rokov a deti mladšie ako 15 rokov smú 
jazdiť na elektrických kolobežkách len 
po cestičkách pre cyklistov, poľných 
a lesných cestách, či v obytnej zóne. 
Pokiaľ jazdíte po chodníku, vaša rých-
losť nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. 
Jazdiť musíte vpravo, pričom nemôžete 
ohroziť ani obmedziť chodcov či cyklis-
tov.

Informácie poskytlo oddelenie 
komunikácie a prevencie KR PZ Trnava

(Podrobnejšia verzia na cujte.sk.)

Pravidlá bezpečnej jazdy 
na bicykli či elektrickej kolobežke

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem 
až desať hodín spánku denne telu dodá po-
trebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje 
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každé-
ho samozrejmosťou, spánkovými poruchami 
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizá-
cie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespa-
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, 
prejavuje sa prerušovaným spánkom či sko-
rým prebudením. Vniká najmä v stresovom 
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo 
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefar-
makologické postupy pri boji s nespavosťou 
efektívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimen-
tov však preskúmalo jeho nepriame účinky na 
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v 
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš 
nervový či hormonálny systém.

Vzťah medzi CBD a spánkom

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže 
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových 

porúch. Tie majú často psychologický pôvod. 
Insomnia je podľa platformy Harvard Health 
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s 
úzkosťami.

CBD pomáha regulovať náš nervový systém, 
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či 
iné psychické problémy. Prirodzene, s „poko-
jom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku 
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľ-
ko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý 
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD 
každý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per-
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz-
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutic-
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý 
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie 
kvality a dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bo-
lesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôso-
bí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri 
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo regu-
luje aj náš spánkový cyklus.

Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo 
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z 
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam 
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa 
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania 
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne 
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do 
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“

Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa 
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať 
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci 
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahra-
diť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým 
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných 
príčin nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Op-
timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča 
sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. 
Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, 
dávku môžete zvýšiť.                        » red.

Foto: freepik / jcomp
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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