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Týždenne do 31 290 domácností

Realitné služby,
aké si želáte...

800,-

-15%

Staň sa aj ty realitným maklérom RE/MAX

0911 811 891

1750,36-0111

www.re-max.sk/centrum
centrum@re-max.sk
Šafárikova 45, Galanta

STRECHYNA KĽÚČ

1150,-

-30%

-20%

od

36-0010

plechy a škridle

4,90 €/m

2

0905 746 124
09

07-0001

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

Servis

KAMENÁRSTVO KAJAL

umývačiek riadu
a práčok
Bosch-Electrolux

NÁBYTOK NA MIERU

INZERCIA

Za rozumné ceny!

0905 373 407

36-0114

tel.:

PALIVOVÉ
DREVO

 Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
 Veľké letné zníženie cien!
 Objednávky na rok 2022 berieme ešte
za staré ceny do konca novembra
Platba možná
aj s platobnou kartou.

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

0948 312 754

16-01

36-0108

kontakt: 0903 907 270

Výročia a udalosti
George Washington vyhlásil prvý Deň
vďakyvzdania

3. októbra 1789

Cenové ponuky ZDARMA

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s
0911 266 549

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
36-0026

WWW.REGIONPRESS.SK
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Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

36-0018

Róbert Bukovský |

36-0005

facebo
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Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
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Október je zvláštny mesiac. Je prvý
astronomický, obvykle býva v podobe
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akousi post scriptum spomienkou na leto, z
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné
prívlastky.
Napríklad mesiac priateľstva so Sovietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne
začínal až v novembri a trval takmer do
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jednou krajinou sme vymenili za rok priateľstva 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 starším – 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 chudoby – mentálna, morálna, etická, vzdelanostná, 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 hodnotovo orientované, len proste nemajú z
čoho uspokojiť základné životné potreby.
On je to začarovaný kruh. Ak v politike prevláda hodnotová chudoba, v spoločnosti
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.
Chudobní v drvivej väčšine nemôžu 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 eticky nechudobní by si ich mali všímať. A
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností
každého jednotlivca. A keď sa nedá ekonomicky, finančne, hmotne, tak určite aspoň 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
iacom chudoceloročným mesiacom
koľvek iné.
by. Viac, ako čokoľvek
Kým niekomu
mu
u u nás
ohým už o
ide o moc, mnohým
život.
Pekný mesiac
acc s mnomnokami,
hými prívlastkami,
milí čitatelia!

Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča

nákladnej dopravy
v Čiernej Vode-Šorjakoš
Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

Strihanie psov
0910 982 902

Rebplast

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

Akciová ponuka

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Galanta

uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

Ša¾a

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Mesiac chudoby
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

06-0025

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Výkopové práce Minibagrom
Výškové práce autoplošinou
Výškové pílenie stromov
Vypratanie priestorov

0904 202 630
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

36-0115

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Medzinárodná kamionová doprava
Hlavná 14, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E
do našej ﬁrmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.
Veľmi dobré platobné podmienky
(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).
Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.
Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní
ﬁnancovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

PLATÍME 50 €/T auta

GA21-39 strana
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0915 261 120

801210006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.
761210112

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
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Váš úspech je naším cieľom

SBS
LAMA SK

na fyzickú ochranu objektu

Voľná pozícia je vedúci tímu zriaďovačov koncových zákazníkov. Naša spoločnosť
TOANDE SLOVAKIA s.r.o. vykonáva tieto služby pre najväčších poskytovateľov
pevných dátových služieb v SR. Možnosť nástupu ihneď.
Očakávania - komunikatívnost, zodpovednosť, jemná motorika, chuť cestovať.
Životopisy prosim zasielať na adresu toande@toande.sk, informácie poskytuje
manažer projektu T. Ágh 0903 778 929.

Duslo Šaľa

Állandó munkaviszonyra keresünk alkalmazottat optikai
hállózatokkal való munkavégzésre.

Nástup IHNEĎ
POS nutný!

Az üresedés a végfelhasználó üzembe helyezési csapat vezetőjére vonatkozik.
Cégünk TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Szlovakia legnagyobb adatszolgáltatói számára
végzi ezeket a szolgáltatásokat. Azonnali belépés lehetséges.
Elvárások - kommunikativitás, felelősségtudat, ﬁnom motorika, utazási vágy.
Önéletrajzát kérem küldje a toande@toande.sk mailcímre, információkat T.Ágh
projektmenedzser szolgáltatja - 0903 778 929.

príjme pracovníkov

0911 245 691

36-0003

850€ brutto + var. zložka/ mesiac

07-0068

Hľadáme na trvalý pracovný pomer technika na prácu
s optickými komunikačnými sieťami.

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

Dr. Štefan Balogh
Kardiológ

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

Ordinačné hodiny
Po, Ut, Štv 7:00 - 17:00 hod.

Výročia a udalosti
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej
Danko

SBS
LAMA SK

6. október 2012

príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu objektov
v Logistickom parku

Dopravná spoločnosť
so sídlom v Pustých Úľanoch

v Gáni
0948 008 380

Na pozíciu: - trasy SK/CZ/HU, víkendy doma
- kolečká SK/BeNeLux

GA21-39 strana
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HĽADÁME vodičov skupiny "CE"

800€ brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ
POS nutný!

36-0113

Mobil: 0907 722 309

Poliklinika Šaľa
Nemocničná 833/1

36-0012

novinky
2021
www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

801210147

0905 376 084

36-0003

Výročia a udalosti
Vo Viedni začala premávať prvá konská
električka

4. októbra 1865

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

GALANTSKO
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hydinárska farma topoLnica
na predaj:

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov

v Galante

na vrátnicu - mzda: 3,10 €/h. netto
na obchodnú prevádzku - mzda: 3,80 €/h. netto
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

59-288

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002

Nástup ihneď.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

splátkyod
od99
99€€
splátky

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA21-39 strana
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63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

21

splátky od 98 €

. 20

0
10.1

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

ZAMESTNANIE, ŠKOLA
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HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?
Podieľajte sa aj Vy na
výrobe káblových zväzkov
do elektromobilov!

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

Bonusy a možnosť
mimoriadnych odmien

Čisté a príjemné
pracovné prostredie

Príspevok na dopravu

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

*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.)
Pre viac informácií volajte

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU

KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.

59-285

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com

Spoločnosť Triana spol. s r.o.
Čierny Brod 450, 925 08
ponúka stabilnú prácu:

OPERÁTOR VÝROBY
47-033

NÁPLŇ PRÁCE:
■ práca na jednu rannú zmenu
■ obsluha strojov a zariadení v procese balenia zemiakov
■ triedenie zemiakov
■ zabezpečuje funkčnosť jednotlivých zariadení
■ vykonáva a kontroluje čistenie zariadení a pracoviska

STAVEBNÉ PRÁCE

PONÚKAME:
■ stabilná práca na trvalý pracovný pomer
■ mzda od 6,00 eur/brutto
■ polročné odmeny
■ každoročné mzdové prehodnotenie
■ nástup ihneď

36-0115

94-0105

Ďalšie info. Vám ponúkneme
na tel. č.: 0903 715 342

Zateplovanie
Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier

Kontakt: 0903 424 352

GA21-39 strana
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O sexualite v školách

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 spôsob komunikácie o tejto téme.
Pravidelne sa objavuje idea zaviesť 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, nezabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve,
manželstve, priateľstve či láske (nie iba
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchovná téma rozvíjala systematicky.
Niektoré školy využívajú na SV
externých odborníkov. Niekedy je zaujímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s neznámym človekom. Extrovertnejšie deti
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazové aktivity, ktorým chýba kontinuita a
dlhodobejšie spoznávanie rôznych modelov správania v procese dospievania.
Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže
počúvajú to, že sa už deťom ponúka výber svojho pohlavia, výber orientácie,
že sa mení model rodiny. Samozrejme,
je dôležité chápavo vnímať homosexuálov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj
dospelých.
Ministerstvo školstva chce posielať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o
sexe. Pred deti by však nemal predstúpiť 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, profesionalita, takt a znalosť vývinových
období žiakov. Škola sa však nemusí
zapojiť do tohto spôsobu šírenia osvety, 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 treba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti
opatrní, zodpovední, aby poznanie preniklo aj do sociálne slabších rodín, kde
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi
do predčasných sexuálnych skúseností
či deviácií.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Štát (asi) nepozná kompetencie
miest a obcí
miest Slovenska: „Požiadavky štátu
vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest. Preto nemôžeme
odporučiť primátorom a primátorkám
miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď
nemajú pre tieto rozhodnutia právnu
oporu, ani inú možnosť zmysluplne
zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo
zdravotníctva SR pripravuje epidemioNa základe výsledkov právnej ana- logické opatrenia nie celoplošne, ale
lýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá podľa lokálnych podmienok a vítame
kompetencie zákonne obmedziť slobo- tento prístup. Avšak, navrhovaný spôdu pohybu od 21 hod. do 05 hod. a ob- sob zapojenia samosprávy je nerealimedziť prevádzkový čas podnikov na- zovateľný a preto je potrebné nájsť iné
chádzajúcich sa na jej území z dôvodu riešenie.“
ochrany verejného zdravia obyvateľov.
ÚMS je presvedčená, že tieto komNevyhnutným
predpokladom, petencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti
podľa našej súčasnej právnej úpravy, k a jednotnému postupu, ponechať štát a
tomu, aby bolo možné obmedziť slobo- samospráva má byť ich vykonávateľom
du pohybu, je vyhlásenie núdzového a partnerom.
stavu. Orgánom oprávneným k takému
rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných
následkov spôsobených v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu, je vláda SR. Obec
nemá kompetenciu vydať nariadenie,
ktorým dočasne zmení prevádzkovú
dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie. Obec dokonca
nie je ani oprávneným subjektom na
» Zdroj: Stanovisko Únie miest
obmedzenie pohybu jej obyvateľov.
Richard Rybníček, prezident Únie
Slovenska
Únia miest Slovenska (ÚMS) zaznamenala informácie, podľa ktorých
by samosprávy mali prijímať Všeobecné záväzné nariadenia, ktorými obmedzia otváracie hodiny, nočné vychádzanie, či nariadia ďalšie
epidemiologické opatrenia pri II.
stupni (bordová farba) ohrozenia
podľa COVID automatu.

36-0055-4

Škola okrem vzdelávania má mnoho výchovných úloh, ktoré by mala
aplikovať, najmä keď sa neriešia v
rodinách. Známym okruhom je sexuálna výchova (SV), ktorá môže byť
pre mnohých rodičov háklivá.

9
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Odkupim tovarensky traktor alebo malotraktor, aj
v zlom stave alebo nepojazdny. 0949 350 195
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361

04 BYTY / prenájom
»Dam do prenajmu 2izb.

byt vGALANTE sever.420e
na mesiac.0915373380
»Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
»Prenajmem 1-izb. Byt v
Šali, 0903 319 444
»Dom-3i v Abraháme na
prenájom. S pozemkom
1000 m2. 0907/130950

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž 0905151894
»Dám v Ga pri parku do

prenájmu garáž s elektrikou 600 EUR/rok.0948 976
503.
»Kúpim ornú pôdu aj podiely. Rýchle a seriózne jednanie. Platba v hotovosti.
0901 923 205

Najčítanejšie regionálne noviny

Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I
Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je
slovnou hračkou - ide o súbor jednoduchých a praktických návodov,
ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy
vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách a
uľahčia orientáciu v priestore medzi
platnými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným.
Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v
priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Snažte sa vyhýbať špičke
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v
predajniach zvykne pohybovať menej
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom
okrese v platnosti.
Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s
ťažkým zdravotným postihnutím sa
odporúča, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre
nich vyhradený, ak je v danom okrese
v platnosti.
S personálom a inými zákazníkmi
komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte
rukavice.
Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré
napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
Nenarúšajte osobný priestor iných
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar
neskôr.
Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý
plánujete kúpiť.
Kým si neumyjete/nedezinfikujete
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.
Pri nákupe použite samoobslužné
skenery, ak je to možné.
Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.
Ak budete nútení využiť toaletu v
obchode (nákupnom centre), snažte sa
čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte
ruky.

» Zdroj: UVZ SR

(pokračovanie nabudúce)

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088

14 RÔZNE / iné
»Kúpim starý traktor Zetor,20,30,4011.0902449970

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Mám 58r. hľadám dámu
do 55r. len vážne,skromné,inteligentné dámy volajte,
0948399758

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier.

Ministerstvo sľubuje posilnenie
slovenských agropodnikov
Slovenskí agropotravinári produkujú dostatok surovín, v celoeurópskej konkurencii však zaostáva ich
druhotné spracovanie.
Jedinou cestou, ako zabezpečiť
konkurencieschopnosť našich agropotravinárov v európskom meradle je ich
špecializácia a unikátnosť výrobkov,
ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám
podarí nastaviť tie pravidlá tak, že podporíme rozvoj aj menších podnikov,
ktoré budú integrované v odbytových
vertikálach. Tie budú schopné ponúkať
potraviny regionálneho charakteru,
ktoré sa budú predávať aj za vyššiu
cenu, ako to je v prípade potravín veľkých producentov. O tom je prichádzajúci trend, že sa nám celý sektor rozdelí
na veľkých agropotravinárskych producentov a na miestnych dobre zorganizovaných výrobcov, ktorí budú pod
ochranou vlastných, nimi riadených
odbytových združení,“ uviedol minister Samuel Vlčan.
Ďalšou prioritou Intervenčnej stratégie je nastavenie a podpora ekologickejších postupov v pôdohospodárstve.
Ide o nevyhnutný krok na zachovanie
biodiverzity a ochranu pôdy v podobe
tzv. eko-schém. Je to novinka v Spoločnej poľnohospodárskej politike do
roku 2027. Preto je prirodzené, že sa
pôdohospodári eko-schém obávali. Po

rokovaniach ministerstvo pristúpilo na
celofarmový spôsob vyplácania podpôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na
ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a
druhom pilieri celkovo viac zdrojov.
Predovšetkým vďaka tomu, že slovenská vláda rozhodla o zvýšení spolufinancovania z 25,7 percenta na 36,92
percenta. Meníme aj nastavenie dotácií
vyplácaných na farmu tak, že až 93
percent poľnohospodárov dostane v
neviazaných platbách, teda v platbách
na plochu, viac peňazí ako v predchádzajúcom období. Najmä malí, mladí a
začínajúci farmári, ktorých pre budúcnosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“
zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zároveň vyššiu podporu dostanú aj poľnohospodári hospodáriaci na veľkých
plochách, ale v závislosti od kvality a
pridanej hodnoty rozvojových projektov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolufinancovaniu podporené dodatočnými
102 miliónmi eur ročne.“
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CBD ako nádej pre epileptikov
Historicky prvý liek na epileptické zá- piou je užívanie syntetických liekov proti
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a
chvaty obsahuje aj CBD
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.
Patrí medzi najčastejšie neurologické poruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi
pred našim letopočtom. Epilepsia je chronické ochorenie spôsobujúce rušivé podnety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.
V posledných rokoch sa do popredia dostáva liečba epilepsie pomocou kanabidiolu (CBD), nepsychoaktívnej látky získavanej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom,
u ktorých bežná liečba nezaberá.
Životná príťaž
Poznávacím znakom epilepsie sú opakované záchvaty v intervale približne dvadsiatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežívajú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pridružiť sa môžu aj psychické príznaky ako
úzkosť či pocit déja vu.
Napriek tomu, že epilepsia je nevyliečiteľná a my neveme prísť na jej presnú
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je schopných až 70% pacientov
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

Foto: freepik / jcomp

Šarlotina pavučina – epilepsia
U epileptikov preslávil CBD príbeh dievčaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so
zástavou srdca. Charlotte trpela Darvetovým syndrómom a počas svojho života sa
stala ikonou svetového hnutia pre využitie 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 marihuany 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

CBDexpert

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline
uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vysvetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interakcii so skupinami určitých receptorov CBD
redukuje dráždivosť neurónov, čo obmedzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivitu, 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 epilepsie spôsobenej Darvetovým alebo Lennox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak
historicky prvým povoleným liekom s obsahom CBD, pričom v marci tohto roku ho
schválila už aj Európska lieková agentúra.
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Molecules 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 naznačujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôležitý je hlavne správny výber. Etiketa musí
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.
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5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0077

GALANTSKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

PRIJMEME
SKLADNÍK (Nemecko)
2300 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

e-mail: velcon@velcon.sk
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0743

+420 702 193 121

85_0532

0800 500 091
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