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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

11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti
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Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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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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Nemecká pracovná zmuva 

Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu

Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 

 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU
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Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

me Orwell a do-
m všetkého
vý rozum.“ 
si zdravý 
čitatelia, aj 
je ľahké. 
y po-
.

Inzercia
0915 781 227
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Hoci sú školy právnymi subjektmi, 
teda aspoň na papieri a vtedy, keď to 
vyhovuje ich nadriadeným, je neuveri-
teľné, ako ľahko sa zhadzuje na ne zod-
povednosť v zásadných veciach, najmä 
v súvislosti s covidom. 

Ministerstvo školstva síce nezaká-
zalo lyžiarske zájazdy a školy v prírode, 
no pripomenulo, že školy preberajú 
zodpovednosť za prípadné problémy 
pri ich organizovaní. Na druhej strane 
však odporúča robiť v rámci vyučova-
nia aktivity čo najviac vonku. Opäť pro-
tirečivosť opatrení.  

Pod ťarchou zodpovednosti, ktorá 
síce vždy pri organizácii pobytových 
aktivít je, sa ťažko nejaká škola poduj-
me plánovať pobyt v prírode, na ktorý 
sa deti zväčša tešia a navyše opustia 
aspoň na chvíľu znečistené prostredie 
miest. Dozaista si to odnesie aj toľko 
skúšaný cestovný ruch, ktorému hrozí 
veľký výpadok napriek tomu, že ško-
lám ponúkajú kvalitné a isto aj bezpeč-
né služby. 

Ak sa aj škola rozhodne zorgani-
zovať zájazd, riskuje, že sa pre ďalší 
lockdown nezrealizuje. Ale aj to sa dá 
ošetriť v rámci zmluvy o zájazde, ak ide 
o seriózneho prevádzkara. Potom je už 
len na učiteľovi, či pod vplyvom tla-
ku z ministerstva alebo pod vplyvom 
strachu z ochorenia obetuje svoj voľ-
ný čas a ozvláštni žiakom vyučovanie 
niekoľkodňovým pohybom v prírode 

namiesto sedenia s rúškami v školách. 
Aj na zájazdoch sa dajú aplikovať 

ochranné opatrenia. Je ale výhoda, že 
sa žiaci pohybujú časť dňa vonku. A 
že môžu ochorieť? Máme skúsenosti, 
že niektoré deti po zmene prostredia 
môžu citlivo zareagovať, môžu ochorieť 
počas zájazdu alebo po ňom. Učitelia 
poznajú postupy a riešenia v prípade 
ochorenia žiaka. Okrem toho na poby-
toch musí byť aj zdravotník. V prípade 
nevoľnosti sa udržiava aj kontakt s 
rodičom. A ak ochorejú na covid? Po-
stupuje sa presne tak, ako keď ochorie 
doma. Vírusy nie sú hmota, nachádza-
jú sa rozprášené hocikde a napádajú aj 
tých najopatrnejších.

Aj keď sa obávam, že prehnane 
prísny epidemický semafor čoskoro 
všetko znova uzatvorí, dajme žiakom 
aspoň možnosť, že sa vypadne z pro-
stredia školy. Zrušiť zájazd je to naj-
menej. Samozrejme, je tu otázka, či 
je platovo i spoločensky ponižovaný 
učiteľ ochotný obetovať sa v prospech 
vyššieho dobra, v prospech žiakov, keď 
stále počúva varovania, hrozby úradov 
a prenáša sa naňho všetka zodpoved-
nosť. Len aby štát zostal bez viny a pri-
vlastňoval si iba úspechy škôl.

Pobyt v prírode posilňuje imunitu 
detí. Kiež by sa mohol konať častejšie. 

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC SEPTEMBER V TEJTO LEKÁRNI  
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC SEPTEMBER V TEJTO LEKÁRNI  

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 418,  Komárno, Tel.: 035 777 82 35
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .
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Predaj a rozvoz po celej SR
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www.nitrazdroj.sk
Cena platí  2.9. – 30.9.2021

Az árak 2021 szeptember 2. -től 30.-ig érvényesek

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
További engedméný nélkül a készlet erejéig.

Nitrianske
smotanové

jogurty 150g
Nitrai krém joghurt 150g

0,25€
JC 1,67€/kg (egységár 1,67€/kg)

N
s

jog
Nitrai

JC 1

Podporujeme
slovenské
výrobky

78
12

10
14

5

Predajne (Üzlet):
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )

13. septembra 1944  
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na zoraďovaciu sta-
nicu vo Vrútkach

Výročia a udalosti 15. septembra 1935   
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov

Výročia a udalosti
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HĽADÁTE NOVÉ 
ZAMESTNANIE? 

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v 
Kolárove!  

 
Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nástupný plat 805 €*  
Po 3. mesiaci 875 €* 

+80 € v čistom  
vo forme straveniek 

Pohovory máme  
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ 

STREDU 
o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte 
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Bonusy a možnosť 
mimoriadnych odmien 

Čisté a príjemné 
pracovné prostredie 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu Príspevok na dopravu   

Podieľajte sa aj Vy na 
výrobe káblových zväzkov 

do elektromobilov! 

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.  
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.) 
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Pápež František nepredpokladá, 
že jeho nedávna operácia ovplyvní 
jeho nabitý program na Slovensku. 
Pontifik to povedal v rozhovore 
pre španielsku rozhlasovú stani-
cu COPE. Rozhlasová stanica vo 
vlastníctve Konferencie biskupov 
Španielska odvysielala rozhovor 
minulú stredu. Kompletný prepis 
interview následne zverejnil spra-
vodajský aj portál Vatican News.

Novinár Carlos Herrera sa Františ-
ka počas rozhovoru spýtal, či bude jeho 
program počas návštevy Slovenska 
„intenzívny“.

„Budete sa musieť po operácii 
(hrubého čreva) viac starať o svoje sily, 
alebo nie?,“ opýtal sa Herrera.

„Možno by som mal byť pri tejto 
prvej ceste (po operácii) opatrnejší, pre-
tože človek sa musí úplne zotaviť, ale 
nakoniec to bude rovnako (intenzívne) 
ako ostatné (cesty), uvidíte,“ povedal s 
úsmevom na tvári 84-ročný pápež.

František začiatkom júla podstúpil 
operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali 
časť hrubého čreva. Tesne po zákroku 
talianske médiá informovali o tom, 
že úkon sprevádzali komplikácie, čo 
vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej 
cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli 
celkovo desať dní. Vatikán počas tohto 
obdobia akékoľvek špekulácie o jeho 
zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V 
najnovšom rozhovore pápež reagoval 

aj na otázku, či mu lekári zakázali nie-
ktoré činnosti, alebo mu nariadili špe-
ciálnu diétu.

„Teraz môžem jesť všetko, čo sa 
predtým pri divertikuloch (vydutinách 
sliznice hrubého čreva) nedalo. Môžem 
jesť všetko. Ešte však beriem pooperač-
né lieky, pretože mozog musí zazna-
menať, že má črevo kratšie o 33 centi-
metrov. A všetko manažuje mozog, celé 
naše telo a potrebuje čas, aby to zare-
gistroval. Ale vediem úplne normálny 
život,“ dodal pápež.

František sa podľa vlastných slov 
rozhodol dať pri svojich cestách pred-
nosť malým štátom, medzi ktoré patrí 
aj Slovensko.

Pápež sa ešte pred cestou na Slo-
vensko zastaví v susednom Maďarsku. 

Pápež František vyvracia fámy

» red, (Zdroj - internet)

Od  septembra začal fungovať Úrad 
na ochranu oznamovateľov protispo-
ločenskej činnosti (ÚOOPČ). „Úplne 
najväčšou výzvou bude povzbudiť 
ľudí, aby sa nebáli ozvať, keď ide 
o zneužívanie verejných zdrojov,“ 
uviedla pre portál teraz.sk predsed-
níčka úradu Zuzana Dlugošová.

„V najbližšom období sa budeme 
zameriavať najmä na šírenie informácií 
o tom, že úrad existuje a o možnostiach 
podpory a ochrany tých, ktorí sa roz-
hodnú poukázať na vážne porušovanie 
pravidiel,“ podotkla. Dlugošová chce 
vybudovať z ÚOOPČ inštitúciu, na kto-
rú sa budú ľudia s dôverou obracať a 
ktorá prispeje k férovejšej spoločnosti a 
aj k potláčaniu korupcie.

„Naším cieľom je tiež poukázať na 
spoločenský prínos poctivého prístupu 
v zamestnaní a oceniť tých, ktorí chcú 
byť zodpovední a ozvú sa,“ spresnila 
s tým, že úrad bude tiež chrániť za-
mestnancov, ktorí budú čeliť pre svoje 
oznámenie odvete od svojho zamest-
návateľa.

ÚOOPČ sídli na bratislavskom Ná-
mestí slobody. „Výzvou pred štartom 
úradu bolo množstvo úloh pri spočiat-
ku veľmi malom počte zamestnancov. 
Začínali sme naozaj z domácich kance-
lárií a neskôr v budove s holými stena-
mi so zopár kusmi nábytku,“ dodala s 
tým, že spočiatku musel každý zamest-
nanec kumulovať úlohy troch až šty-

roch ľudí v porovnaní so zabehnutými 
organizáciami.

Úrad prijíma od septembra podlo-
žené oznámenia občanov o nezákonnej 
činnosti ohrozujúcej verejný záujem 
poštou alebo prostredníctvom formu-
lára zverejnenom na webovej stránke 
oznamovatelia.sk. Od 2. septembra za-
čne fungovať aj bezplatná poradenská 
linka 0800 221 213 (vždy v utorok, stre-
du a štvrtok od 9.00 do 12.00 h).

Zriadenie úradu priniesol zákon o 
ochrane oznamovateľov protispoločen-
skej činnosti, ktorý vstúpil do platnos-
ti už 1. marca 2019. Dlugošovú zvolili 
poslanci Národnej rady SR na pozíciu 
predsedníčky ÚOOPČ vo februári 2021. 
Inštitúcia má byť nezávislým orgánom 
štátnej správy. Má tiež robiť osvetu v ob-
lasti poskytovania ochrany whistleb-
lowerom. O svojej činnosti má raz za rok 
predkladať správu parlamentu.

Nebojte sa ozvať

» red

Aj 19. ročník celoslovenskej ankety 
Strom roka 2021 ponúka možnosť ško-
lám zapojiť sa do súťaže o výsadbový 
materiál na skrášlenie a spríjemnenie 
svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom 
roka má za cieľ upriamiť pozornosť 
na životné prostredie, najmä v oblas-
ti dôležitosti ochrany a ošetrovania 
stromov. „Vážime si prácu pedagógov, 
ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia 
mladú generáciu citlivo pristupovať k 
otázke životného prostredia. Aj našou 
anketou sa snažíme priblížiť tému dô-
ležitosti ochrany starých, vzácnych a 
ohrozených stromov. V budúcnosti sa 
totiž  bez nich nezaobídeme,“ uvádza 
Martina R. Hromadová, PR manažérka 
z Nadácie Ekopolis.

Súťaž pre školy spočíva v zbiera-
ní hlasov za najobľúbenejšie stromy z 
tohtoročnej finálovej dvanástky. Hlaso-
vanie je otvorené pre všetky typy škôl. 
„Hlasuje sa formou jednoduchých hla-
sovacích lístkov, ktoré pošleme školám 
na vyžiadanie. Každý žiak má jeden 
hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek 
finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplne-
né lístky treba zaslať do nadácie najne-
skôr do 5. októbra 2021.

„Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa 
zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká 
odmena v podobe výsadbového mate-

riálu od jedného z partnerov ankety, 
Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu 
až 500 eur. Takisto aj tento rok odme-
níme školy, kde nerozhodne počet hla-
sov, ale aktivita žiakov, či študentov 
navyše. Prvé miesto získa výsadbový 
materiál do školskej záhrady v hodno-
te 100 eur. Na ďalšie dve vybrané školy 
čakajú milé vecné ceny. Všetky pod-
mienky súťaže sú prístupné na našej 
webovej stránke,“ uzatvára Hromado-
vá.

V rámci ankety prebieha naďalej 
hlasovanie verejnosti. Podľa priebež-
ne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo 
takmer päť tisíc ľudí. Práve hlasy žia-
kov každý rok anketu v nemalej miere 
podporia.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania 
potrvá do 30. septembra 2021. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov sa bude konať 
na jeseň.

Súťaž pre školy 
o výsadbový materiál

» red, Zdroj – TS Ekopolis

Pôvod jabloní sa  predpokladá do 
Strednej Ázii, odkiaľ sa v staroveku 
Hodvábnou cestou postupne rozšírili 
do Európy a postupne do celého sveta. 
Aj k nám sa tak dostalo ovocie, kto-
ré má až obdivuhodné schopnosti a 
účinky na naše zdravie.

Dnes vo svete existuje viac ako 20 000 
rôznych odrôd jabĺk. Jablká obsahujú 
veľa vitamínov. Vitamín C, ktorý je silný 
antioxidant a podporuje imunitný sys-
tém človeka. Hoci v menšom množstve, 
jablká obsahujú i vitamíny B komplexu 
(hlavne B1, B2 a B6), ktoré sú dôležité pre 
podporu nervového systému a červených 
krviniek.

Taktiež sa v jablkách nachádzajú mi-
nerálne látky ako horčík, vápnik a draslík. 
Jablká sú ovocie veľmi bohaté na vlákni-
nu - pektín, ktorý má funkciu prebiotika, 
keďže je v hrubom čreve je konzumovaný 
dobrými črevnými baktériami. Taktiež 
spomaľuje trávenie, čo podporuje rýchly 
pocit sýtosti a tým, že do seba absorbuje 
vodu, normalizuje stolicu a pomáha pri 
hnačkách i zápche. Pektín taktiež absor-
buje žlčové soli v črevách, ktoré tvoria jed-
nu zo základných zložiek, z ktorých sa v 
tele tvorí cholesterol, čím znižujú hladiny 
cholesterolu v tele.

Jablká obsahujú i flavonoidy, ktoré sú 
silné antioxidanty, môžu znižovať krvný 
tlak a tým pomáhať predchádzať srdco-
vým chorobám, pomáhajú ochraňovať 
stenu ciev a znižovať LDL (zlý) cholesterol. 

Jablká sú síce bohaté na cukry ako 
glukóza a sacharóza, ale najmä na fruk-
tózu, ktorá sa vstrebáva pomalšie, čím 
pomáha udržať stálu hladinu cukru v 
krvi, a preto sú jvhodné na konzumáciu 
pre diabetikov. Jablká sú naopak chudob-
né na tuk, bielkoviny a sodík.

Viac ako polovica vlákniny a flavo-
noidov sa nachádza v šupke a tesne pod 
šupkou jabĺk, preto je dobré jablká jesť 
neošúpané.

Jablká by sme mali skladovať na 
chladnom mieste, nie na priamom sln-
ku, keďže v izbovej teplote dozrievajú až 
8-krát rýchlejšie. Je najlepšie ich sklado-
vať oddelene od ostatných druhov ovocia 
a zeleniny, pretože vylučujú etylén, ktorý 
by spôsobil, že iné druhy ovocia a zeleni-
ny by zreli rýchlejšie.

Najlepšiu chuť, vôňu aj štruktúru majú 
naše jablká na jeseň – kedy prirodzene do-
zrievajú. Kupované jablká bývajú chemic-
ky ošetrené, a preto je odporúčané pred 
konzumáciou ich dôkladne umyť.

Zázrak menom jablko

» MUDr. Natália Šranková
Odbor podpory zdravia RÚVZ BA
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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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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp
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We Elevate...

Posuňte sa s nami na ďalší level

Schindler Eskalátory

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
 Montér – zámočník

Montér - zvárač

Elektrikár

Prečo práve Schindler?

Náš závod na výrobu eskalátorov je v regióne Dunajská Streda prítomný od roku 2004. Spoločnými silami denne vyrábame moderné a inovatívne 

zariadenia. Každý eskalátor je jedinečný a práve týmto inžinierskym výzvam, odborným znalostiam naších zamestnancov a tímovej práci vďačíme za 

to, že sme lídri vo výrobe eskalátorov a udávame smer rozvoja.

Pridaj sa knám a buď súčasťou rozvoja!                                                                        

Kontakt

Schindler Eskalátory, s.r.o., Viedenská cesta 1, Dunajská Streda

Sylvia Kubicsek

tel.: 0911 152 087

e-mail: sylvia.kubicsek@schindler.com

web: kariera-schindler.sk

ZAMESTNANIE, ZDRAVIEKOMÁRŇANSKO
9
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NÁBYTOK HALÁSZ

Skriňa ELENA 3-dverová so zrkadlom
rôzne farby, skrine dvojdverové, trojdverové bez 
zrkadla  alebo so zrkadlom, v. 190 cm x š. 90 cm 
(133 cm) CENA od 145,- €
Nadstavec dvojdverový alebo trojdverový 
v. 55 cm x š. 90 cm (133 cm) CENA od 69,- €

Vešiaky
CENA od 19,90 €

Sedacia súprava INFERNO 
rozkladacia s uložným priestorom, 
spanie 230 cm x 160 cm
Pôvodná cena 813,- €  AKCIA 699,- €

Sedacia súprava NICOLE 
rozkladacia s uložným priestorom, polohova-
teľné opierky hlavy rozmer 212 cm x 330 cm 
x 164 cm  CENA 1 231,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben 

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Posteľ  9034 
rôzne farby, s lamelovým roštom
š. 90 cm, 160 cm, 180cm 
Pôvodná cena od 246,- €  AKCIA od 99,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Pohovka PASTELA 
rozkladacia s uložným priestorom
spanie 190 cm x 155 cm CENA 407,- €

KORA sektor
rôzne farby
Cena od 79,- EUR 

Kreslo ušiak 6015 
CENA 189,- €

Kovový set  9004 
stôl so štyrmi stoličkami
Pôvodná cena 119,- €  AKCIA 99,- €
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 
DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 

V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu

na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných

činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.
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