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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC

Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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0911 420 200

0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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ROZUMNÁ PÔŽIÈKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

0907 148 965

0905 195 458
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centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Sobrance

prízemie

0915 344 183

pobočka Trebišov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777

800

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

0911 231 064

ov
176
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Komenského 34
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PREPICHY

        POD CESTY
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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Ľudia si začínajú všímať zdražovanie. 
Nie o pár percent, ale o desiatky. Vi-
deli sme to už pred vyše rokom, keď 
sa začali spomaľovať a zdražovať do-
dávky z Číny. 

Dodacie termíny súčiastok na bicykle 
narástli na vyše roka a ich ceny sa zvýšili 
o desiatky percent. V desiatkach percent 
rástli aj ceny ocele, plastov, dreva a ďal-
ších vecí. Prepravcovia nestačia vracať 
prázdne kontajnery do Ázie a ich cena je 
sedemnásobná. Výrobcovia už cenu ani 
neriešia, pretože všetko chýba – mate-
riál pre výrobu, stavebné komponenty, 
súčiastky, čipy, všetko... O  príčinách 
tohto stavu diskutujú odborníci. Niektorí 
hovoria o Číne, ktorá zvýšila svoju pro-
dukciu a  spotrebu, skupuje a  hromadí 
strategické suroviny a  materiály. Ďalší 
spomínajú problémy s covidom, zatvore-
né fabriky, požiare a iné dôvody. Hovorí 
sa aj o špekuláciách a dohodách veľkých 
svetových hráčov. Výsledok je rovnaký – 
obrovský rast cien všetkého okolo nás. 
Nedostatok spôsobuje ďalšie zvyšovanie 
dopytu a cien. Následne sa ľudia domá-
hajú vyšších platov a inflačná špirála sa 
roztáča. Hodnota peňazí klesá.

Tento vývoj nám prináša niekoľko 
poučení. Nemali by sme zbytočne vy-

hadzovať toľko vecí, znovu ich vyrábať 
a  ničiť tak prírodu. Mali by sme predl-
žovať životnosť výrobkov, opravovať, 
repasovať a  recyklovať ich tak, ako to 
robili naši starí otcovia. Vážme si viac 
prírodné zdroje a ľudskú prácu a neplyt-
vajme nimi. Nemali by sme podporovať 
neustály rast spotreby a produkcie a dať 
svoje projekty do súladu s prírodou. Vša-
de sa rozpráva o digitalizácií. Mladí chcú 
študovať digitálne technológie, firmy 
budujú digitálne systémy, politici hovo-
ria a digitálnej krajine. Počas covidu za 
zvýšili požiadavky na kapacity počíta-
čových serverov a  sietí. Elektromobily 
potrebujú viac čipov a  digitálnych sys-
témov ako tradičné automobily. A tak sa 
dnes mesiace čaká na nové auto alebo 
stroj – lebo chýbajú čipy, ktorých hlavné 
výrobné fabriky sú v Ázii.  Čina skupuje 
suroviny na ich výro-
bu. Najbohatšie firmy 
sveta budujú digitál-
ne siete na predaj 
výrobkov. A  nemajú 
čo predávať. Ešte ne-
vynašli digitálnu 
pšenicu, dre-
vo alebo  že-
lezo.

Drahota

» Ján Košturiak

Žijeme dnes obdobie, keď sa dejú 
veci, ktoré nás hnevajú. Tento hnev 
mnohí odbúravajú tak, že sa vy-
jadrujú. Pribudlo mnoho blogov, 
komentárov, statusov, videoblogov, 
pretože ľudia veria, že tak môžu nie-
čo zmeniť. 

Sám sa vyjadrujem najmä k témam 
školstva. Záleží mi na tom, aby sa o ško-
le - základe spoločnosti - verejne a pod-
robne hovorilo. Aj preto publikujem a 
dávam vyjadrenia médiám. I ja verím, 
že sa takto môžu veci meniť.

V poslednom čase sa venujem aj 
nelogickým opatreniam, ktoré majú 
predísť epidémii. Odporcovia týchto 
opatrení schytávajú od „názorových te-
roristov“ nenávistné útoky zasahujúce 
až do osobnej integrity. Nie je to síce ne-
obyčajný jav, nenávisť u Slovákov pod 
vplyvom politiky bujnie mnohé roky. 
Sám niečo podobné zažívam, keďže 
mám vlastný a nezávislý názor.

Netreba zabúdať, že učiteľ je aj ob-
čan, ktorý má svoje súkromie a má prá-
vo na akýkoľvek názor, ak nie je nele-
gálny. Stačí, že denne myslí na svojich 
žiakov, kontroluje svoje správanie, no 
uprieť mu právo na svetonázor hrani-
čí s ľudskými právami. Podstatné je, 
aby svoje presvedčenia neprezentoval 
pred žiakmi, najmä ak ide o politické 
preferencie alebo kontroverzné témy. 
V rámci vyučovania ma žiaci podnietili 
diskutovať o rôznych témach: o men-

šinách, sexualite, protipandemických 
opatreniach, o fungovaní politiky, o 
školstve, náboženstve a pod. Na všet-
ky tieto okruhy mám jasný, niekedy  
nekompromisný názor. Uvedomujem 
si však, že stojím pred žiakmi, ktorí po-
trebujú poznať vyvážený, komplexný a 
viaczdrojový postoj. Ani mi nenapadlo 
vnucovať im svoje preferencie. Samo-
zrejme, ak chceli počuť môj názor a išlo 
o bežnú tému, povedal som im ho. Ale 
zotrvávam na diskurze náhľadov a po-
znania, aby si žiaci v procese dospieva-
nia vytvorili svoj postoj. Na tvárach žia-
kov často vidím, že môj objektivizujúci 
postoj oceňujú, dokonca ma pochvália, 
že im nič nevnucujem. Takže, moji ne-
priatelia, nie som taký úbohý, aby som 
žiakov ovplyvňoval sebou. Isto, tvrdo 
brojím proti drogám, násiliu, rasizmu, 
nenávisti, tu som rázny a nekompro-
misný. 

Obávam sa však, že mnoho kolegov 
nedokáže zachovať v triede objektivi-
tu. Z rôznych strán počúvame, akými 
spôsobmi sa až totalitným spôsobom 
uzurpuje v triede jediný správny názor, 
ten učiteľský. Takéto konanie je nebez-
pečné, ba dovolím si povedať, že aj ono 
je brzdou reformných úsilí v školstve. 
Brzdou je však aj očakávanie, že peda-
gógovia budú v škole i v súkromí šíriť 
jediný „správny“ názor.

Objektivita na vyučovaní

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Napriek tomu, že väčšinu dní v roku 
neoslavujeme narodeniny, meniny, 
ani výročia, aj tak sme každý deň 
priam „obsypaní“ celou kopou vzác-
nych darov. Či už je to dar života, 
rodiny, priateľov, alebo dar zdravia, 
zamestnania, domova... 

Všetky tieto veci sú veľkým darom 
– a neprestávajú ním byť ani vtedy, keď 
ich pokladáme za absolútnu samozrej-
mosť.

Pôvodca týchto darov je veriacemu 
človeku známy. Je ním samotný Boh – 
ten, ktorý stvoril celý svet a dal ho člo-
veku ako dar, ktorý nám daroval svojho 
jediného Syna, aby nás vykúpil, a ktorý 
nám – opäť raz celkom nezištne – chce 
darovať večný život a večné šťastie, na-
pĺňajúce celú našu bytosť.

Otázka znie: sme mu za tieto dary 
vďační? A dávame mu svoju vďaku naj-
avo?

Spôsobov, ako Bohu prejaviť vďač-
nosť za jeho dary, je mnoho. Existuje 
však jeden, o  ktorom možno bežne 
takýmto spôsobom ani neuvažujeme, 
a pritom sa na tento účel hodí snáď naj-
viac zo všetkých. Je ním svätá omša.                                       

Vedeli ste napríklad, že aj samotné 
slovo „Eucharistia“ (z gr. eucharisteo) 
znamená „vzdávať vďaku“? Celá svätá 
omša je vlastne modlitbou vďakyvzda-
nia. V niektorých momentoch to počuje-
me celkom zreteľne: „Vzdávajme vďaky 
Pánovi, Bohu nášmu,“ a inokedy je táto 

skutočnosť skôr naznačená – napr. pri 
rôznych hymnoch a  zvolaniach, v  kto-
rých Bohu vyjadrujeme chválu a vďaku.

V mnohých krajinách na svete ve-
riaci prirodzene túžia takýmto spôso-
bom ďakovať Bohu a sláviť Eucharistiu, 
no čelia pritom neľahkým problémom, 
akými sú náboženská nesloboda, neis-
tota v dôsledku civilných a vojenských 
konfliktov, veľké vzdialenosti a chýbajú-
ce možnosti prepravy či chudoba.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi ako medzinárodná ka-
tolícka organizácia pomoci preto pod-
poruje aj projekty, ktoré umožňujú, aby 
Eucharistia mohla byť prítomná medzi 
ľuďmi. Veľa z týchto projektov je celkom 
praktickej povahy: „Zabezpečíme naprí-
klad motocykel pre kňaza, aby mohol 
prísť sláviť svätú omšu do vzdialenej mi-
sijnej stanice, prispejeme na výstavbu 
kaplnky v odľahlej púštnej oblasti alebo 
horách. Naša pomoc má veľa foriem – 
od praktických, ako je zakúpenie stroja 
na pečenie hostií, po dlhodobé, ako je 
vzdelávanie budúcich kňazov,“ vysvet-
ľuje vedúca projektov ACN, Regina Lyn-
chová.

Využime teda aj my dnešný deň 
ako príležitosť byť viac vďační za to, čo 
máme. Uvedomme si, aké vzácne dary 
nezaslúžene dostávame – a poďakujme 
za ne. Napríklad aj pri svätej omši.

Viac o projektoch ACN sa dozviete 
na webovej stránke: www.acnslovensko.sk.

Byť vďačný

» Zdroj: ACN

Žiaci by na školách privítali osvetu 
a aktivity, ktoré podporujú zdravý 
životný štýl. Vyplýva to z prieskumu 
občianskeho združenia Skutočne 
zdravá škola od agentúry 2muse. 

Prieskum ukázal, že zdravšie sa 
stravujú tie deti, ktoré majú o zdravom 
a vyváženom stravovaní viac informá-
cií. Na prieskume, ktorého cieľom bolo 
zmapovať vedomosti a návyky sloven-
ských žiakov súvisiace so zdravým ži-
votným štýlom, sa zúčastnilo 1369 detí. 
Išlo o žiakov základných a stredných 
škôl z celého Slovenska vo veku 11 až 18 
rokov. Prieskum sa realizoval v online 
podobe od marca do mája 2021.

Deti hodnotili ako najdôležitej-
šie pre udržiavanie zdravia dostatok 
pohybu, kvalitný spánok a zdravé 
stravovanie. Tieto aktivity deti záro-
veň aj najčastejšie dodržiavajú. Až 62 
percent detí spontánne uviedlo, že pre 
udržanie zdravia pravidelne športuje. 
Prieskum ukázal, že mladí si neuve-
domujú vplyv dlhšie stráveného času 
pred obrazovkou na zdravie. Menej ako 
polovica z respondentov považuje za 
dôležité obmedziť ho.

V oblasti zdravého stravovania 
považujú školáci za najmenej dôležité 
zaujímať sa o potraviny, ktoré jedia, 
uvedomovať si súvislosti medzi jedlom 
a náladami či pravidelne sa stravovať. 

Len 33 percent z nich uviedlo, že sa po-
čas dňa stravuje pravidelne.

Prieskum ukázal, že deti vedia 
odlíšiť zdravé stravovacie návyky od 
nezdravých, no mnohé z nich nepova-
žujú za rizikové. Spomedzi nezdravých 
stravovacích návykov im najmenej 
škodlivé pripadalo dosoľovanie jedla, 
špeciálne diéty a pravidelné užívanie 
bielkovinových doplnkov. Nespráv-
nym stravovacím návykom podľa 
prieskumu skôr podliehajú deti, ktoré 
v danej oblasti nie sú dostatočne infor-
mované.

Väčšina respondentov prejavi-
la záujem o ďalšiu osvetu ohľadom 
zdravého životného štýlu. Mladší žiaci 
považujú za najdôveryhodnejší zdroj 
informácií najmä rodičov. Starší viac 
dôverujú odborníkom ako lekárom a 
psychológom. Prieskum tiež ukázal, že 
mladší žiaci dôverujú pedagógom viac 
než stredoškoláci.

Žiaci si žiadajú aktivity 
podporujúce zdravý životný štýl

» red

22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti
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MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk
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www.slovaktual.sk

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk3
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Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
 v MI, TV 0949 854 569PLATBA

v HOTOVOSTI

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 370€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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Z redakcie REGIONPRESS prosíme, 
vážení čitatelia, podporte jesenú 
zbierkovú akciu. Aj to vaše málo sa 
stane veľa, ak sa zapojí veľa ľudí. 
Nedávno tu bol pápež – ukážme, 
ako vnímame lásku k oldkázanému 
blížnemu! Za redakciu veľká vďaka. 

24. septembra 2021 budú v uliciach 
slovenských miest a obcí dobrovoľníci 
verejnej zbierky Biela pastelka. Napriek 
tomu, že v  mnohých mestách nebu-
dú z  preventívnych dôvodov tradičné 
informačné stánky s bohatým progra-
mom, dobrovoľníci budú zbierkovať 
v plnom nasadení. 
Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? 
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až 
trojčlenný. Finančné prostriedky zbie-
rajú do bielo-modrých papierových po-
kladničiek, ktoré sú zapečatené nálep-
kou s popisom, na ktorej sa nachádza: 
• názov organizácie: Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2021 
• logo zbierky a číslo pokladničky 
• informácia o  registrácii na MV SR 
spolu s registračným číslom 000-2020-
032857 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 
Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS

Podporiť nevidiacich a slabozra-
kých prostredníctvom verejnej zbierky 
Biela pastelka 2021 môžete týmito spô-
sobmi:
-ľubovoľným príspevkom v piatok 24. 
septembra do prenosnej pokladničky 
dobrovoľníkov Bielej pastelky
-on-line darom na našom webe
-zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s 
ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sie-
ti všetkých operátorov (je možné už od 
15.7.2021)
-vytvorením darcovskej výzvy pre svo-
jich blízkych, priateľov či kolegov
-vložením ľubovoľného príspevku na 
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 
0000 0014 3025 8006
-registráciou v systéme prieskumov 
verejnej mienky Talk Online Panel a 
pripisovaním získaných bodov v pro-
spech Bielej pastelky
-príspevkom do stacionárnych poklad-
ničiek umiestnených vo vybraných in-
štitúciách
-príspevkom cez službu Viamo vo vy-
braných bankách
-prispieť veľmi jednoducho zo svojho 
mobilu pomocou aplikácie Viamo (hľa-
dajte výzvu Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska)

Biela pastelka pomáha nevidiacim 
a slabozrakým už 20 rokov

» Zdroj: ÚNSS

TIP na výlet

Hrad

BREKOV

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

v predajni:

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 pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp
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Jeseň je v našich veľhorách najkraj-
ším ročným obdobím. Tento rok však 
zas pandémia mnohým zatvára dve-
re od Národného parku Vysoké Tatry.

Tatry sú v červenom režime, do 
lanoviek sa dostanú už len zaočkovaní. 
Prevádzkovateľ kabínkových lanoviek 
v Tatranskej Lomnici, spoločnosť Tatry 
mountain resorts (TMR), obmedzil od 
pondelka 13. septembra počet osôb v ka-
bínke na 50 percent alebo na členov jed-
nej domácnosti. Preprava v lanovkách je 
v režime kompletne zaočkovaní. Opatre-
nie sa netýka detí do 12 rokov. Informo-
val o tom riaditeľ strediska Vysoké Tatry 
Dušan Slavkovský. Dôvodom je prechod 
okresu Poprad do červenej fázy varova-
nia podľa COVID automatu.

„Splnenie tejto podmienky sa bude 
kontrolovať pri nákupe lístkov, ako aj 
pred nástupom do kabínkových lano-
viek. Povinnosťou je tiež prekrytie dý-
chacích ciest počas cesty lanovkou, ako 
aj v interiéri respirátorom FFP2,“ zdôraz-
nil Slavkovský.

Ako dodal, v gastronomických pre-
vádzkach ostávajú naďalej v režime 
OTP. Na dvoch miestach, na Hrebienku 
a Skalnatom Plese, nechávajú dve odde-
lené terasy s okienkovým predajom bez 
stolov k dispozícii pre všetkých, teda v 
režime základ. „Od príchodu pandémie 
naďalej vo zvýšenej miere dezinfikuje-

me kabínkové lanovky nielen dezinfekč-
nými prostriedkami, ale aj špeciálnymi 
lampami. Snažíme sa urobiť všetko pre 
to, aby sme ľuďom zabezpečili maxi-
mum možných služieb a zároveň im 
dopriali možnosť bezpečne si v horách 
oddýchnuť,“ poznamenal Slavkovský.

Zmeny sa dotkli aj strediska Jasná v 
Nízkych Tatrách, v ktorom sú aktuálne v 
prevádzke lanovky na Chopok z juhu aj 
zo severu. „V praxi ide predovšetkým o 
kontrolu režimu OTP na lanovkách aj v 
gastronomických prevádzkach,“ uvie-
dol riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.

V Tatralandii taktiež sprísnili opat-
renia z dôvodu vstupu okresu do oran-
žovej fázy ostražitosti. Vstup je umožne-
ný len osobám v režime OTP. Kapacita 
areálu i saunového sveta je obmedzená 
na polovicu,“ priblížil riaditeľ vodných 
parkov Igor Mráz.

Do Vysokých Tatier 
už len s obmedzeniami

» red

Najvyšší vrchol východnej časti Níz-
kych Tatier sa stal miestom, kde sa 
uviedol do života Turistický atlas 
Slovenska. Legendárny vydavateľ 
máp ako pokračovateľ vo výrobe a 
aktualizácii turistických máp bý-
valého Vojenského kartografické-
ho ústavu Harmanec, vydal po 16 
rokoch druhé vydanie turistického 
veľdiela. 

Slávnostné uvedenie atlasu do 
života bolo spojené so 4. roční-
kom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu  
v druhý septembrový víkend. 

Turistický atlas sa pokrstí 
na najkrajšom vrchu v Nízkych Tatrách  

Jedenásty september patril nielen 
kartografickému tímu, ktorý pracoval 
na aktualizácii Turistického atlasu Slo-
venska, ale aj leteckým pilotom, foto-
grafom a všetkým tým, ktorí obľubujú 
horskú turistiku. Na každého účastní-
ka čakalo prekvapenie v podobe prak-
tického darčeka na turistiku, vynikajú-
ca fazuľovica a osviežujúci nápoj. 

„VKÚ výstup na Kráľovu hoľu orga-
nizoval v spolupráci s Klubom sloven-
ských turistov už štvrtý rok. Tým, že 
rok 2021 bol pre náš vydavateľský tím 
jedinečný, rozhodli sme sa kartografic-
ké veľdielo, Turistický atlas Slovenska, 
netradičným spôsobom uviesť do živo-

ta na tejto turistami obľúbenej akcii.“ 
Vysvetlile vydavateľ máp a pilot Milan 
Paprčka.

Prítomní sa dozvedeli, ako prebie-
hala aktualizácia územia Slovenska, 
koľko ľudí sa na samotnom spracovaní 
diela podieľalo a aké novinky čakajú 
každého turistu po nazretí do Turistic-
kého atlasu Slovenska.

„Z najvyššieho vrcholu východnej 
časti Nízkych Tatier je možné vidieť až 
šesť štátov. Je to unikátne miesto, ktoré 
je predurčené na špeciálne príležitosti. 
Výnimkou nie je ani dlhoočakávaný 
atlas, ktorý sme sa rozhodli uviesť do 
života práve na turistami obľúbenom 
a veľmi navštevovanom mieste, akým 
je Kráľova hoľa,“ hovorí Andrea Farka-
šová, média manažérka vydavateľstva 
a kurátorka Slovenského múzea máp. 

Na svete je druhé vydanie 
Turistického atlasu Slovenska

» Zdroj: Andrea Farkašová
Foto: VKÚ Harmanec, s.r.o.
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0917 465 632  0908 961 969
0917 839 697  0948 002 048

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV

JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

www.pracahned.eu

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

MY JU PONÚKAME! 

.  UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

saludosro@gmail.com
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brúska na plocho, na gu ato  sústruh, fréza aj iné pozície
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HĽADÁME PRACOVNÍKA 
NA UPRATOVANIE

Miesto: Kráľovský Chlmec
Čas: 1 hodina denne v prac.dňoch

od 16,00 do 17,00 hod. 

Odmena: 130 € brutto 

Bližšie informácie

Kontakt:  0902 326 389 

18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti

Lom Beňatina

TIP na výlet
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���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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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ � 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


