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č. 39/ 1. októbER 2021 / 25. RočNÍk

Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

 

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA, 0908 205 521
»Kúpim do zbierky staré 
neplatné CS technické pre-
ukazy auto-moto. 0940 
086 855
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361.

»Kúpim vinohrad v lokalite 
Sv.Jur, Modra, Pezinok aj 
neobrábaný 0918 479 756.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim po starence staré 
sukne, rukavce, zástere, 
vyšívané plachty, plátno, 
mašle a starú motorku ale-
bo časti z nej do 500. Tel: 
0904 582 551.

»Predám hrozno Veltlín, 
možnosť odstopkovania, 
mušt, burčiak a víno, 0905 
164 550.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

07 REALITY / iné    

7
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0
0
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9. - 10. októbra vo Svätom Jure

Slávnostné otvorenie
Kaštieľa Pálffy

Sobota 18.00 hod
Filip Jančík

Nedeľa 18.00 hod
Mária Čírová

Nedeľa 10.30 hod
Fíha tralala

Sobota:
11.00 hod

  Príbeh ožíva
Svätým Jurom prejde historický sprievod 
šľachticov, ktorí boli spojení s minulosťou 

kaštieľa.
(Katarína Pálffy, Štefan Illésházy, Ján Krušič, 
Mikuláš Pálffy a Mária Magdaléna Fuggerová)

11.30 hod

  Slávnostné otvorenie
Symbolické pokrstenie a otvorenie brán 
kaštieľa Pálffy

18.00 hod

  Filip Jančík
Akustický koncert filmovej hudby

Sprievodný celodenný 
program: 

  FRINGIA
Historické stredoeurópske bojové umenie, 
šerm, dobový tanec a iné prekvapenia 

z čias Kataríny Pálffy a Štefana Illésházyho

 Nedeľa: 
10.30 hod

  FÍHA tralala 
Pesničkovo – divadelná šou pre 
najmenších divákov

18.00 hod

  Mária Čírová
Unplugged koncert

Sprievodný celodenný 
program: 

  Veterány
vyhliadková jazda po Svätom Jure

Sobota - Nedeľa
Sprievodný celodenný program

  Tvorivé detské dielne a maľovanie na tvár

  Tradičné remeselné stánky

  Lektorované prehliadky vinárstva VIAJUR

  Prehliadka zrekonštruovaných priestorov 
Kaštieľa Pálffy

  Obhliadka svadobných priestorov
so svadobným koordinátorom

Moderátor: Robert ČernákProgram

 Kaštieľ Pálffy Prostredná 49, Svätý Jur www.kastielpalffy.skkastielpalffy
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OBNOVA
> ETERNITOVÝCH
> PLECHOVÝCH
> PLOCHÝCH

BEZdemontáže

Materiálprvotriednejkvality

OBNOVA STRECHY

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Naša firma má dlhoročné
skúsenosti v obore

v najlepšej cene

0905 555 222
ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov

6
3
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10.10. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

1
6
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ŠENKVICE - obecný úrad
7. 10. 2021

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

5
2
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

1
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Hľadám účtovníčku na TPP
Vedenie účtovníctva a ekonomiky hotelu v BA 
Tel.: 0917 234 000    E-mail: gm@danubiagate.sk 
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:

85
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

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 nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)


