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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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0903 376 067
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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naposledy som písal o riaditeľoch, 
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to 
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich 
stanú iba úradníci. Ukázal som to 
na svojom príklade, keď som radšej 
odišiel z pozície riaditeľa. 

Len preto, že som menil zlé veci a ve-
rejne som kritizoval systém. Nešlo mi o 
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom prí-
klade ukázať, ako to (ne-)funguje. Ta-
kýchto prípadov poznám veľa, dejú sa. 
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôle-
žité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom 
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o 
miesto riaditeľa školy záujem. 

Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia, 
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať 
vlastnú školu alebo majú kontakty či 
nejakú moc, alebo skrátka riešia len 
školu a nekritizujú systém. Ale takých-
to je málo. Veľká časť riaditeľov škôl re-
zignovala na pedagogiku a aktivizmus, 
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa, 
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny. 

V systéme autokratického riadenia 
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo 
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť. 
Isto, má nejaké poradné orgány. No le-
gislatíva je jasná - za všetko zodpovedá 
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku 
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa 
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý 
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale 

môže sa prikloniť k zmene, ktorú za-
stáva menšia časť školy. A potom môže 
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatív-
nu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu 
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vy-
zerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie, 
ako „cikať proti vetru“.

Občas mi je vyčítané, že veci zve-
rejňujem. Keby ste však počuli príbehy, 
ktoré mi ľudia hovoria.  Sú desivé. Jed-
notlivec si sám nepomôže. A to sa deje 
v školách, ktoré by mali byť symbolom 
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy 
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia 
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a 
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby 
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť. 
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vy-
tvoríme ružovú predstavu o svete. Po-
tom však zo škôl nikdy nevymiznú nad-
radenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta 
k deťom a k rodičom, devalvácia peda-
gogiky, bossing či mobbing, prekonané 
a zastarané postupy, nekomunikácia či 
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne 
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc 
naprávať veci.

Na to, že ste nič nespravili, si spo-
meňte, keď budete riešiť niečo so školou 
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu 
ďalšej generácie. Generácie budúcich 
občanov.  

Hlavne nemlčať 
o problémoch v školách 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

4,50 € / ks
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 515
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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»Predám Fiat Punto 
0917049831
»Predám vetriesku Valník 
s navijakom vo výbornom 
stave plus náhradný motor 
náhradné kolesá a viac ná-
hradných dielov. Viac info 
po telefóne 0905 513 465

»Prenajmem komplet zaria-
denú garsónku v Leviciach v 
blízkosti železničnej stanice. 
Kontakt: 0907134596
»Prenajmem garzonku voľ-
ná ihneď 0907300397

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim hd kože 
tc0948799362

»ODKÚPIM PAROŽIE KRO-
JE MINCE BANKOVKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY LUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276
»HĽADÁM PODNÁJOM BÝ-
VANIE DO 200 E LV A OKOLIE. 
SMS 0908265741

»57r hľadá priateľku 
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»65r.muž z Lv hľadá kama-
rátku primeraného veku. 
0944250725
»Hladám priatela do 47 ro-
kov. Len SMS. 0902596152

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.

05 DOMY / predaj   

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

09 DOMÁCNOSŤ    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Ak niekto o sebe hovorí, že je kresťan-
ský politik alebo podnikateľ, tak spo-
zorniem. Nedávno som dostal otázku, 
či som kresťanský podnikateľ. 

Chcel by som nim byť, ale povedať 
to o  sebe je veľmi trúfalé. „Kresťanstvo 
sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije,“ 
povedal kedysi Otec Anton Srholec. 
Sú mi podozriví ti, čo neustále rozprávajú 
o  tom, akí sú kresťania. Máme v politike 
ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A aké 
sú ich činy? Niekedy vidíme skupinky, kto-
ré rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých. Ob-
čas sa vyskytne aj bojovník, šíriaci hádky 
a nenávisť. A ďalší ho ako ovečky nasledu-
jú. Kresťanom šéfuje aj chlap s mnohými 
ženami a deťmi, ktorý sa vysmieva z nor-
málnej rodiny. Komentovať  poblúdených 
kresťanov, podporujúcich fašistov ani 
netreba. 

Dali by ste sa operovať od lekára, 
lebo je dobrým kresťanom, ale vôbec ne-
rozumie medicíne? Načo sú cirkevným 
hodnostárom majetky, o ktoré sa nevedia 
postarať? Spomínam si na prípad diecé-
zy, ktorá získala rekreačný areál za jedno 
euro. Nechala ho spustnúť a ponúkla ho 
kňazovi, ktorý pomáha núdznym za nie-
koľko sto tisíc. A čo „kresťanskí“ podnika-
telia, ktorí nechajú po sebe dlhy a záväzky 

a už sa neozvú? 
Ako najčastejšie teda škodia „kresťa-

nia“? Tu je niekoľko skúseností: Ich slová 
a skutky sa rozchádzajú. Nemajú odvahu 
postaviť sa zlu vo svojom okolí. Nechajú 
sa zneužívať a niekedy aj aktívne podpo-
rujú zlé veci. Často bojujú za správne veci, 
ale takým nevhodným spôsobom, že celú 
myšlienku viac diskreditujú, ako jej pomá-
hajú. Niektorí sa snažia riadiť veci, ktorým 
nerozumejú a  niekedy dokonca uveria 
tomu, že je to Boží plán a oni sú „Božími 
bojovníkmi.“ Podľahnú pýche a  nepri-
jímajú spätné väzby na korekciu svojho 
správania. Myslia si, že slovo sa skutkom 
stane bez akejkoľvek námahy. Hádajú sa 
medzi sebou, kto je lepší kresťan. 

To, kto z nás žil ako skutočný kresťan 
nebudú posudzovať inštitúcie z tohto sve-
ta. Gilbert Keith Chesterton o  kresťanoch 
napísal: „Kresťan má 
byť odborníkom v 
pravde a priebojní-
kom v láske. K štýlu 
kresťana patrí: Nepo-
hŕdaj ani nepodliezaj! 
Bohu sa klaňaj, k 
blížnemu sa 
skláňaj.“ 

Pozor na „kresťanov“

» Ján Košturiak

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti

25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

4
7
-0
3
3

4
3
-0
1
2
5

                                         CENY, KTORÉ 
NEZAŤAŽIA RODINNÝ ROZPOČET 
AKCIA

www.real-therm.sk  •  www.hi-sec.sk  •        Realtherm okna a dvere

0910 515 510  •  0902 337 227

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

POSLEDNÉ SKLADOVÉ
KUSY ZA STARÚ CENU !!!

viac typov     
    a farieb

AKCIA
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Tel:0905 267 750 LEVICE
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Kalnická cesta 13, LEVICE 

Najčítan
ejšie
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lne

noviny



LV21-42 strana- 6

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti

Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red

Reč kvetov, ich symbolika, považu-
je chryzantému za symbol večnosti. 
Chryzantéma v mágii symbolizuje 
ochranu proti zlu a zlým silám.

Chryzantémy sú veľmi vďačnými 
kvetinami, pretože pri správnom zaob-
chádzaní vydržia napríklad v byte vo 
váze v plnej kráse zhruba tri týždne. 
Ak sa chceme krásou kvetov chryzan-
tém tešiť čo najdlhšie, je nutné odstrá-
niť zo stonky všetky listy, ktoré by inak 
zostali vo vode. Konce stoniek je nutné 
šikmo zrezať ostrým nožom , nikdy ich 
nestriháme nožnicami!

Môže sa stať, že stonky vďaka vzdu-
chovým bublinám nemôžu prijať do-
statočné množstvo vody a kvety začí-
najú chradnúť. V tom prípade ich stačí 
znovu nožom zrezať a do vázy pridať 
niekoľko kociek ľadu. Pretože pri nižšej 
teplote stonky vodu lepšie prijímajú. 
Vodu vo váze sa oplatí kontrolovať, po 
zhruba piatich dňoch vymeniť, stonky 
opäť zrezať a pridať výživu pre rezané 
kvety.

Kvety veľkokvetých chryzantém 
sú proti mrazu menej odolné, poškodia 
ich už teploty blízke nule. Do chladnej-
ších oblastí so skorším príchodom mra-
zov preto vyberajte radšej chryzantémy 
drobnokveté. Často vydržia teploty až 
do –5 °C. Najviac citlivé na mráz sú 
biele odrody, najodolnejšie žlté a tma-

vé, napríklad purpurové. Najväčším 
nepriateľom chryzantém je mráz, kto-
rý môže kvety poškodiť. Ak sa na noc 
predpovedá mráz, treba kvetinu pri-
kryť textíliou a na druhý deň ju opatrne 
odstrániť, aby sa kvety nepoškodili.

Keď už chryzantéma odkvitla a 
pomníkom na cintorínoch na kráse 
nepridáva, treba ju zobrať domov. Ak 
ju chcete uchovať aj na ďalší rok, naj-
lepšie je zasadiť ju do záhrady. V ta-
kom prípade z rastlinky odstrihnite len 
kvety. Nikde však nie je záruka, že v 
zime nevymrznú, pretože pochádzajú 
z miernejšieho podnebia, ako je naše. 
Navyše, niektoré druhy sú citlivejšie. 
Môžete ju dať aj do povinice, v črepní-
ku, ale občas treba zeminu navlhčiť.

Chryzantéma 
je nielen náhrobná kvetina

» red

• Hroby
• Pomníky
• Zlatenie 
    písma
• Graffiti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

Kamenárske služby

Montáž a Predaj HROBOV

RENOVUJEME:

80
12
10
14
1
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Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so 
životom. Tento rok sa Slovenský Čer-
vený kríž inšpiroval slovami piesne 
od Zuzany Smatanovej a vyzýva k da-
rovaniu krvi. Študentská kvapka krvi 
tento rok začala 18. októbra a končí  sa 
19. novembra.

Slovenský Červený kríž otvára 27. 
ročník  celoslovenskej kampane na 
podporu bezpríspevkového darcovstva 
krvi. Študentská kvapka krvi začína 
18. októbra a končí 19. novembra 2021. 
Študentská kvapka krvi prebieha v 
čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 
opäť sprísňujú opatrenia v celej krajine. 
V tejto situácii sú však pravidelní dar-
covia krvi ešte dôležitejší. Krv je  stále 
možné darovať na odberových praco-
viskách Národnej transfúznej služby 
SR a na hematologicko-transfúznych 
oddeleniach nemocníc.

Kampaň Slovenského Červeného 
kríža Študentská kvapka krvi sa túto 
jeseň opäť prihovára verejnosti a pripo-
mína neustálu potrebu dostatočných 
zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľu-
dia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú 
naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravi-
delných darcov krvi.

„Počas roka pravidelne oslovuje-
me verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť 
bezpríspevkového darcovstva krvi. 
Rovnakú tému sa snažíme priblížiť 
vždy z iného uhla – tentoraz sme sa 
nechali inšpirovať piesňou speváčky 

Zuzany Smatanovej. Podajte niekomu 
pomocnú ruku práve tým, že darujete 
krv.  A ak už ste darcom alebo darky-
ňou krvi a poznáte niekoho, kto sa ešte 
darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. 
Podajte mu ruku a najbližšie môžete ísť 
darovať krv spolu“, hovorí Zuzana Ro-
siarová Kesegová.

Vzhľadom na epidemickú situáciu 
v súvislosti so šírením koronavírusu 
treba aj pri darovaní krvi dodržiavať 
prísnejšie opatrenia. 

Kampaň organizuje Slovenský 
Červený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a hematolo-
gicko-transfúznymi oddeleniami ne-
mocníc.

Kampaň Študentská kvapka krvi® 
je zapísaná v registri ochranných zná-
mok Úradu priemyselného vlastníctva 
SR.

Študentská kvapka krvi sa začala

» Zdroj: SČK

V každom človeku sa skrýva nadanie 
na niečo iné. Dôležité je odhaliť ho a 
rozvíjať. Ako na to? Predvedú vám to 
najmenší súťažiaci talentovej súťa-
že Deti majú talent, ktorá pre veľký 
úspech štartuje aj tento rok.

Detská talentová súťaž vznikla s cie-
ľom podpory rozvoja mladých talentov 
na Slovensku. Ako hovorí organizátor 
súťaže Marián Beliš: „Na Slovensku sú ti-
síce šikovných a talentovaných detí. Nie-
ktoré majú šťastie a aktívne svoje talenty 
rozvíjajú, niektoré zas nemajú možnosti 
či prostriedky na to, aby ich talent bolo 
počuť a vidieť. Práve preto sme sa rozhod-
li dať šancu všetkým deťom, aby ukázali 
celému Slovensku ich nadanie”.

V minulom ročníku sa do súťaže pri-
hlásilo vyše 200 talentov zo 40 miest a 
obcí Slovenska. Videoprezentácie ich ta-
lentu mali na internete cez milión pozretí. 

Registrácia do druhého ročníka det-
skej talentovej súťaže odštartovala 10. 
októbra a potrvá do 7. novembra. Ak máte 
doma hviezdu, neskrývajte ju. Práve na-
opak, ukážte ju svetu. Stačí, ak svoju ra-
tolesť prihlásite prostredníctvom formu-
lára na webovej stránke detimajutalent.
sk a k priložíte video dieťaťa, ako tancuje, 
spieva, hrá na hudobný nástroj, ako robí 
koníčky s futbalovou loptou či trénuje bo-
jové umenie. Víťazi súťaže budú známi už 
15. novembra 2021. 

Deti vo veku 5 až 15 rokov majú mož-
nosť súťažiť v troch kategóriách – tanec, 
hudba a spev, voľná disciplína. Hodnotiť 
ich budú tri známe osobnosti, pričom 
každý z nich bude vyberať víťaza zo svo-
jej kategórie. Pre výhercov súťaže sú pri-
pravené finančné i vecné ceny.

„Na tento ročník sa veľmi tešíme. 
Minulý rok predviedli deti obrovské na-
danie. Očakávame, že tento rok  budú 
najmenší súťažiaci ešte kreatívnejší a ši-
kovnejší, aby oslovili hviezdnu porotu, 
ktorú tvorí speváčka a víťazka Superstar 
Barbora Piešová, herec Oliver Oswald a 
tanečníčka Nika Lehocká,“ doplnil Ma-
rián Beliš, organizátor detskej talentovej 
súťaže. 

Všetky dôležité informácie, pravidlá 
súťaže a postup, ako malý talent prihlá-
siť, nájdete na detimajutalent.sk 

Máte doma hviezdu? 
Ukážte ju svetu!

» red
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NOVOOPTIK a.s.

Levice, sv. Michala 2

tel.: 0917 708 750

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od

30 €

Zaostrite
štýlovo!

Najväčší výber
v regióne   

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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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com
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26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti

Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 
kilogramu elektroodpadu na jedného 
obyvateľa ročne. Výrobcovia elektro-
nických zariadení však upozorňujú, že 
stále existuje časť elektroodpadu, kto-
rá nevstupuje do oficiálnych štatistík. 

O možnostiach efektívnejšieho zberu 
diskutovali na pôde Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky 
(MŽP SR) štátny tajomník envirorezortu 
Juraj Smatana, zástupcovia výrobcov, 
samospráv, Republikovej únie zamestná-
vateľov a tretieho sektora.

V roku 2020 sa na slovenský trh 
uviedlo vyše 86-tisíc ton elektrozariade-
ní. V tom istom roku sa vyzbieralo pri-
bližne 46-tisíc ton elektroodpadu. Z tohto 
množstva elektroodpadu sa zhodnotilo 
cca 43 550 t (94,06 percent), recyklovalo a 
pripravilo sa na opätovné použitie 43 240 
t elektroodpadu (93,42 percent).

„Na Slovensku máme vysokú mieru 
recyklácie, na rozdiel napríklad od ko-
munálneho odpadu. Napriek tomu sa 
stále viac a viac zahlcujeme elektrood-
padom. Keď už odpad vyprodukujeme je 
kľúčové neustále vylepšovať systém zbe-
ru a v maximálnej možnej miere odpad 
recyklovať,“ zdôraznil štátny tajomník 
Juraj Smatana.

Na Slovensku máme momentálne 9 
organizácií zodpovednosti výrobcov pre 
elektrozariadenia a 1 výrobcu, ktorý si 

plní vyhradené povinnosti individuál-
ne. Práve tieto subjekty sú zodpovedné 
za nakladanie s elektroodpadom a pro-
stredníctvom zmluvných vzťahov za-
bezpečujú zber, prepravu a spracovanie 
elektrooodpadu v 21 zariadeniach. Sys-
tém rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
prináša výsledky, pochvaľujú si ho vý-
robcovia a tiež samosprávy.

Podľa Radomíra Brtáňa, prvého 
podpredsedu Združenia miest a obcí 
Slovenska, je súčasný systém zberu elek-
troodpadu funkčný a takmer bezprob-
lémový. „Zber elektroodpadu má však 
svoje limity, ktoré sú spôsobené rôznymi 
faktormi. Neduhom je napríklad výkup 
elektrických spotrebičov rôznymi pokút-
nymi firmami, ktoré zhodnotia z elektro-
zariadení užitočné časti a zvyšok skončí 
niekde na zbernom dvore, v horšom prí-
pade na skládke,“ doplnil Brtáň.

Prichádza spoločenská 
debata o elektroodpade

» red

miesto: 

plat:

Tel: 0919 496 491 I 
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

37
-1
40

94
-0
110


