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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Náš život je časovo obmedzený. Skla-
dá sa z hodín, dní, týždňov, mesiacov 
a rokov. Tomáš Baťa rozdeľoval deň 
na tri časti - 8 hodín na prácu, 8 hodín 
na rozvoj a život a 8 hodín na spánok. 

Čas, ktorý máme, plynie. Nedá sa 
skrátiť, zastaviť ani uložiť. Čas nášho 
života môžeme rozdeliť na dobrý a zlý. 
V tom dobrom vytvárame hodnotu pre 
seba alebo pre druhých. V tom zlom 
žiadnu hodnotu nevytvárame alebo ško-
díme. Dobrý čas je napríklad užitočná 
práca, cvičenie, štúdium, oddych alebo 
modlitba. Zlým časom sú činnosti, ktoré 
neprospievajú nám ani druhým - naprí-
klad ohováranie, hádky, intrigy a vzá-
jomné boje. Dobrý čas nás posilňuje a 
rozvíja. Zlý čas nás ničí. 

Vysoko postavený politik nedávno 
spomínal, ako ho ničia rôzne spory. On 
by chcel rozvíjať krajinu, ale jeho spojen-
ci sa hádajú a oberajú ho o čas a energiu. 
Majiteľ úspešnej firmy hovoril, že venuje 
niekedy viac času rôznym „idiotom,“ 
namiesto správnych ľudí, s ktorými by 
dokázal dosahovať plánované ciele. Je 
okolo nás veľa ľudí, ktorí iba nadávajú, 
všetko vidia negatívne a neustále sa na 
niečo sťažujú. Sami nič neurobia, kom-
plikujú veci a zdržujú, berú druhým 

energiu a narúšajú dobré vzťahy. Oberajú 
nás o dobrý čas. K lepšej budúcnosti sa 
neprehádame. Musíme sa sústrediť na 
cieľ a tvrdo pracovať. Nedávno mi ka-
marát povedal, že vzhľadom na môj vek 
a vzdelanie, obdivuje môj neustály op-
timizmus a vieru, že bude lepšie. Bude! 
Len si musíme dopriať viac dobrého času. 

Keď končíme naše diskusie a mod-
litby na stretnutiach kresťanských pod-
nikateľov, organizátor Ľubko Klieštik, sa 
usmeje a povie: „Priatelia, ďakujem vám 
za dobrý čas, ktorý sme spolu prežili.“ 
Naučme sa odpájať od médií, ktoré ciele-
ne ovplyvňujú naše emócie. U mladých 
narastajú mentálne choroby. Počet ľudí, 
ktorí trpia osamelosťou sa v posledných 
5 rokoch v Európe zvýšil z 13 na 25 per-
cent. Na svete je viac dobrých správ, ako 
zlých, ale náš mozog reaguje citlivejšie 
na tie negatívne. A 
tak nás nimi médiá 
kŕmia. Dobrou sprá-
vou je, že sa dajú 
vypnúť. Záleží len na 
nás, či dáme prednosť 
dobrému alebo zlé-
mu času v na-
šom živote.

Dobrý a zlý čas

» Ján Košturiak
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1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti
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Školu treba vnímať nie iba ako vzdelá-
vaciu inštitúciu, ale aj výchovnú. Žiaci 
v nej trávia podstatnú časť detstva, pre-
to je dôležité formovať ich. Rezignácia 
na výchovu popiera poslanie školy. 

Je to úlohou pedagógov aj z dôvo-
du, že sú neraz lepšími a odbornejšími 
sprostredkovateľmi výchovných tém. 
Poznajú účinnejšie spôsoby na utváranie 
výchovných hodnôt. 

V súčasnosti sa výchova prenáša na 
školy. Možno je to pre krízu rodiny alebo 
jednoducho preto, že rodičia nemajú na 
svoje deti čas, musia pracovať. Aj preto sa 
stupňujú požiadavky na to, aby sa v ško-
lách učili rôzne výchovy: sexuálna, envi-
ronmentálna, zdravotná a pod. Sú to dôle-
žité oblasti ľudského i globálneho života. 
Ale čo bude s odborným vzdelávaním? 
Najlepšie je dôsledne prepojiť výchovy s 
predmetmi. To sa už robí.  

Treba zabudnúť na predstavu, že vý-
chova v škole má byť diktátom. To by sme 
sa vrátili do čias „trstenicového“ školstva. 
Mrzí ma, keď si laici i niektorí odborníci 
myslia, že škola má šancu vpečatiť do žia-
kov správne výchovné vzorce. Že škola je 
zodpovedná za to, ak žiak v správaní zly-
há či niečo vyvedie. 

Učiteľ môže ukázať žiakom iba mož-
nosti a lobovať za tie správne. Argumen-
tuje. Musí si dávať pozor, aby nič nepresa-
dzoval diktátorsky a neobjektívne. V istom 

veku žiaka to zákonite vyvolá odpor. Učil 
som stovky detí a často som videl, že ma 
niektorí síce počúvali, no aj tak si vytvorili 
svoj model. Potom dospeli a ich odklon od 
výchovných snáh sa zväčšil.

Žiak je totiž individualita, na ktorú 
nevplýva iba škola a rodič. Zažíva mno-
ho iných skúseností, ktoré menia jeho 
názor, upevňujú ho, aj keď je nesprávny. 
Nehovoriac o neovládateľných procesoch 
dospievania, keď sa aj najvychovanejší 
žiak môže stať rebelom. Uvediem prí-
klad: Žiaci väčšinou vedia, že sa majú 
učiť, majú byť slušní, nemajú brať drogy. 
Avšak denne vidia, že práve neslušní, 
nevzdelaní či závislí od drog majú väčší 
úspech ako „bifľoši“ a „slušňáci“. Tento 
fakt je silný. Potom sa vplyv školy i rodi-
čov na ich budúce konanie minimalizuje. 
Vinou fungovania spoločnosti či túžbou 
v procese dospievania - byť zaujímavý, 
úspešný, bohatý.    

Nedomnievajme sa teda, že za „ne-
vychovanosť“ žiakov zodpovedá iba ško-
la, iba rodičia. My môžeme v dobe verejne 
prezentovaných zlých vzorov ponúknuť 
modely, argumenty a dôsledky zlého ko-
nania. Veľa vecí majú žiaci sami vo svo-
jich rukách. Napriek tomu nerezignujme 
na pozitívnu výchovu detí, pretože aj tá 
môže zohrať úlohu v rozhodovaní jednot-
livca. 

Škola sama 
nezodpovedá za výchovu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim Babetu,Simson,-
Pionier,Stelu aj nepojazd-
né.0949505827
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361

»VYMENÍM REKONŠTRUOVA-
NÝ POKOJNÝ 3-IZBOVÝ BYT 
NA ÚSVITE ZA NEREKON-
ŠTRUOVANÝ 3,4-IZBOVÝ BYT 
OD 70M2 S NEPRIECHODNÝ-
MI IZBAMI OKREM RADVA-
NE,SÁSOVEJ A PODLAVÍC.
PRÍPADNE DOPLATÍM.NIE 
RK.TEL.0910192741

»Kúpim byt v BB v hotovos-
ti. Seriózne. 0905 443 977

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim hd kože 
tc0948799362
»Odstúpim pozemok v 
záhradkárskej osade pod 
cestou na Brezno(pri Oran-
ge).0904172768

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»Hľadám pani, ktorá by pri-
šla raz do mesiaca, alebo 
podľa potreby upratať 3-iz-
bový byt, v poobedňajších 
hodinách. Adresa Povsta-
lecká 4, BB, cena po doho-
de. Tel. 0905 947 525

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Pritom by vôbec nemuseli byť a vôbec 
nemáme na mysli očkovanie. Existu-
je totiž viacero spôsobov ako si výraz-
ne posilniť imunitu aj bez chemicky 
vyrábaných vitamínov, či očkovania.

Stačí sa vrátiť k tomu, čo pomáhalo 
kedysi, keď najspoľahlivejšími lekárňa-
mi boli lúky, záhrady a úle. A to už určite 
viete, že mierime k zázvoru, k medu, k 
chrenu a dokonca aj k vínu.

Citrón, med, zázvor. To je naozaj uži-
točné trio, ktoré je vhodné ako prevencia 
proti chrípke a prechladnutiu, na posil-
nenie imunity, proti bolesti hrdla, bolesti 
hlavy, zmierňuje popáleniny, nadváhu, 
pomáha prečistiť telo od toxínov, zlep-
šuje pleť a normalizuje látkovú výmenu.

V období viróz a prechladnutí by ne-
mal chýbať vo vašej domácej lekárničke 
čerstvý zázvor. Ten vyniká najmä anti-
septickými a dezinfekčnými účinkami. 
Pomáha pri zvýšenej horúčke, podpo-
ruje potenie a zvyšuje prekrvenie tkanív. 
Okrem toho vie príjemne zahriať. 

V súčasnosti sú obľúbené rôzne formy 
zázvoru: sušený, čerstvý či nakladaný. 
Čerstvý zázvor sa využíva najčastejšie 
ako liek či dochucovadlo rôznych jedál. 
Pri bolestiach v krku pomáha kúsky čer-
stvého zázvru rozžuť v ústach. Môžeme 
ho tiež nakladať do medu, cukru či eta-
nolu. Na posiln enie imunity však stačí, 
ak si ráno ku kaýdodennej káve zvyknete 
ešte spraviť zázvorový čaj. Nezaberie to 
veľa času a efekt je naozaj až neskutočný. 

Do šálky – klasickej na čaj, asi dva a pol 
decovej, si nadrobno nastrúhajte, alebo 
nakrájajte za zarovnanú čajovú lyžičku 
zázvoru. Oslaďte medom podľa chuti a 
zalejte šťavou z polovice citróna.

Viacerí odborníci sa zhodujú v názo-
re, že zázvor nie je vhodný pre deti do 2 
rokov. Zrieknuť by sa ho mali aj ľudia s 
dlhodobými ochoreniami, ako sú diabe-
tici. Ostatní – s množstvom zázvoru to 
nepreháňajte, v tomto prípade tiež platí, 
že menej je viac.

A viete, prečo sa zaužívalo v sychra-
vom počasí variť si červené víno? Víno 
obsahuje polyfenoly s antioxidačnými 
a protizápalovými vlastnosťami. Vyso-
ký obsah resveratrolu má v porovnaní 
s bielym predovšetkým červené víno, je 
to tak preto, že pri jeho fermentácii sa 
používajú aj šupky z hrozna. Pridajte ob-
vyklý klinček, škoricu a elixír imunity je 
na svete.

A zas sú tu chrípky

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Ministerstvo životného prostredia 
SR podporuje výstavbu kanalizácií, 
vodovodov a čistiarní odpadových 
vôd prostredníctvom dotácií z Envi-
ronmentálneho fondu. 

V roku 2022 pôjdu na tento účel 
desiatky miliónov eur z prostriedkov 
fondu. Na rozdiel od predchádzajúcich 
vlád má pri schvaľovaní projektov sa-
mospráv, ktorých cieľom je ochrana ži-
votného prostredia a zvyšovanie kom-
fortu obyvateľov, prioritu spravodlivosť 
a transparentnosť.

Predchádzajúce vedenie minis-
terstva životného prostredia schválilo 
prostredníctvom Environmentálneho 
fondu na dobudovanie kanalizácií a 
vodovodov dotácie pre 26 obcí za 40 
mil. eur v rámci výzvy na tzv. „veľké 
vody“. Stalo sa tak tri dni po parla-
mentných voľbách 2020 (podpísal Ár-
pád Érsek).

Nový minister Ján Budaj nemal 
právny titul a ani nechcel brzdiť bu-
dovanie kanalizácií, hoci viaceré 
okolnosti poukazovali na stranícky 
protekcionizmus. MŽP sa pod vedením 
Budaja vydalo cestou dodatočnej kon-
troly. Envirofond začal s auditmi, ktoré 
zistili viaceré nedostatky – predovšet-
kým sporný výber dodávateľov, uza-
tváranie početných a neprehľadných 
dodatkov k starým zmluvám. Niektoré 
zmluvy a dodatky neboli ani zverejne-
né a práce sa realizovali bez účinného 

právneho titulu.
Podľa slov štátneho tajomníka 

Juraja Smatanu ide o zdedené prob-
lémy Envirofondu, ktorý v minulosti 
poskytoval samosprávam dotácie bez 
účinných kontrol. „Nehospodárne ša-
fárenie s verejnými financiami bolo 
typické pre predchádzajúce vlády. S 
týmito praktikami sme skoncovali a ve-
rejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci 
daňoví poplatníci, dnes už podliehajú 
dôslednej revízii,“ zdôraznil štátny ta-
jomník MŽP Juraj Smatana.

Environmentálny fond pokra-
čuje vo finančnej kontrole projektov 
samospráv pri budovaní vodovodov, 
kanalizácií a čistiarní odpadových 
vôd. Závažné porušenia boli zistené v 
4 obciach.

MŽP spolu s Envirofondom majú 
za cieľ výrazne zrýchliť budovanie ka-
nalizácií a čistiarní odpadových vôd. 
Základom toho je nastaviť transparent-
né pravidlá a kontrolovať využívanie 
financií.

Zodpovedné samosprávy a dotácie

» red

Občianske preukazy by mohli po 
novom obsahovať odtlačky prstov 
a podobu tváre vo forme biometric-
kých údajov. Zapisovať by sa mali 
do elektronického čipu. Nasníma-
nie odtlačkov prstov by malo byť 
povinné pre osoby od 12 rokov. 

Vyplýva to z návrhu novely záko-
na o občianskych preukazoch, ktorú 
Ministerstvo vnútra  SR predložilo do 
medzirezortného pripomienkového 
konania.

„Vzhľadom na povinnosť podrobiť 
sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri 
podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa 
možnosť podať žiadosť o vydanie ob-
čianskeho preukazu prostredníctvom 
portálu ministerstva vnútra,“ uviedol 
predkladateľ.

Zároveň by sa mohol zaviesť kód 
na odblokovanie. Slúžiť má na odblo-
kovanie zablokovaného bezpečnost-
ného osobného kódu a tým aj možnosti 
elektronickej komunikácie občana.

Rezort chce zároveň upraviť zá-
kon o správnych poplatkoch. Definuje 
v ňom, kto je oslobodený od poplat-
kov spojených s držbou občianskeho 
preukazu. „Dôvodom zmien v zákone 
o cestovných dokladoch je potreba 
úpravy niektorých ustanovení tak, aby 
boli jednoznačné a aby reagovali na 
potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní 

cestovných dokladov,“ dodal predkla-
dateľ.

Návrhom zákona rezort reaguje na 
európske nariadenia o posilnení zabez-
pečenia preukazov totožnosti občanov 
Európskej únie a dokladov o pobyte 
vydávaných občanom Únie a ich ro-
dinným príslušníkom. Zohľadňuje aj 
požiadavky vyplývajúce z aplikačnej 
praxe a spoločenský vývoj.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 
1. mája 2022.

Informácie o platnosti doteraz vy-
daných preukazov totožnosti redakcia 
nemá k dispozícii, predpokladáme 
však, že bude určitá prechodná doba, 
počas ktorej budú platiť aj staršie, aj 
najnovšia verzia občianskeho preuka-
zu. A stojí tiež za zváženie, ak už sa ide 
vyrábať doklad o totožnosti s čipom, či 
by nebolo možné naň v budúcnosti na-
hrať aj vodičské oprávnenie.

Nové občianske preukazy 
aj s odtlačkami prstov

» red

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

0907 727 204
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 2. 11.

047

Supercena
1 l

Mlieko
• t vanlivé, 
polotučné 

• bez kost , v celku

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

• rôzne druhy

• rôzne druhy
029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g

• 16 % tuku

062

400 g

(1 kg = 1,55)

• 

• rôzne druhy 

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

• hovädzie a bravčové

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kg
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• rôzne druhy 

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

• rôzne druhy

299

-34%

(100 g = 1,92/

3 x 80 g = 240 g

• v čr evku 
079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

200 g

Monte
• rôzne druhy

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g

400 g

• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g

• rôzne druhy 

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g

• rôzne druhy

Supercena

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g

339

-43%
200 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

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

Príklad:
RP BB 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pripravilo návrh 
novely zákona č. 140/2014 Z.z. o nado-
búdaní vlastníctva poľnohospodár-
skych pozemkov. 

Bezprostredným podnetom pre túto 
iniciatívu bol postup maďarskej vlády, 
ktorá založila štátny kapitálový fond, 
ktorý mal byť používaný výlučne na ná-
kup poľnohospodárskej pôdy v sused-
ných štátoch. Po diplomatickom tlaku 
zo strany Slovenska síce maďarská vláda  
zo svojho zámeru ustúpila, ale otázka 
ochrany pôdy zostala naďalej aktuálna.

Za hlavnú úlohu považuje agrorezort 
predísť riziku, že v SR sa nadobúdateľmi 
poľnohospodárskych pozemkov budú 
stávať bez akejkoľvek kontroly iné štáty. 
Rovnako je nevyhnutné zabrániť tomu, 
aby v SR nadobúdali vlastníctvo pozem-
kov osoby, ktoré na tento účel dostali fi-
nančnú podporu v rozpore so záväznými 
pravidlami spoločného trhu EÚ. Preto 
ministerstvo navrhlo  zaviesť v takýchto 
prípadoch dva regulačné nástroje.

Prvým je zavedenie predkupného 
práva štátu a vybraných subjektov verej-
ného sektora. Druhým je  priamy zákaz 
nadobudnutia poľnohospodárskeho 
pozemku členským štátom a subjektmi 
z takého členského štátu, v ktorom sa 
nakupovanie pôdy financuje z verejných 
zdrojov v rozpore so Zmluvou o fungova-

ní EÚ.
Popritom, s cieľom dosiahnutia ma-

ximálnej transparentnosti, verejnosti a 
rovnosti šancí na trhu s poľnohospodár-
skymi pozemkami, navrhuje zaviesť po-
vinné zverejňovanie všetkých ponúk na 
prevod poľnohospodárskych pozemkov 
a prejavovania záujmov o tieto pozemky. 
Toto zverejňovanie umožní prehľad o 
disponibilnej pôde, o cenách požadova-
ných vlastníkmi pôdy a o záujme o tieto 
pozemky.

Zároveň toto zverejňovanie umožní 
aktívne uplatňovanie predkupného prá-
va štátu a vybraných subjektov verejné-
ho sektora.

,,Výsledkom ústavnej zmeny bude 
nielen ochrana pri predaji pôdy, ale aj 
ochrana poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy z hľadiska jej dlhodobej udržateľ-
nosti.“ Spresnil predseda Výboru NR SR 
pre pôdohospodárstvo a životné prostre-
die Jaroslav Karahuta.

Slovenská pôda je naším 
národným bohatstvom

» red

Kontaktujete nás: 0907 727 204
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Banská Bystrica, Horná 18
tel.: 0948 887 516

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Brezno, Rázusova 13
tel.: 0908 287 609

Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

6% CBD olej

3% CBD olej 28,80
EUR

34,80
EUR

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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5. novembra 1414   
v Kostnici sa začal koncil, v ktorého priebehu bol súdený Jan Hus

Výročia a udalosti
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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

Do kategórie nepravdivých infor-
mácií o napadnutí medveďom sa 
dostala aj udalosť z 22.09.2021 nad 
obcou Nevoľné.

Už v tento deň Štátnu ochranu 
prírody SR kontaktovali mnohé médiá 
s otázkami typu „Či evidujeme útok, 
kedy odstránime (ulovíme) útočiaceho 
medveďa, ako zaručíme obyvateľom 
obce bezpečnosť, ako budeme situá-
ciu riešiť a pod. My však nevynášame 
predčasne súdy a ani neprijímame roz-
hodnutia, kým sa o takýchto prípadoch 
nedozvieme viac. Preto sme za účelom 
posúdenia tejto udalosti a získania 
relevantných informácií a údajov od 
svedkov tejto udalosti danú lokalitu už 
na druhý deň – 23.09.2021 navštívili, 
zmonitorovali a vypočuli pastiera - 
svedka udalosti.

Zistili sme, že medveď sa nepohy-
boval v intraviláne obce Nevoľné, ani 
v areáli farmy, ako sa to v médiách 
interpretovalo. Pastier, občan Rumun-
skej národnosti, opísal celú situáciu 
pokojne a odmietol akýkoľvek prob-
lém, ktorý by mu spôsobila. Medveďa, 
ktorého pasúce ovce ani neregistrovali 
zbadal vo vzdialenosti cca 15 metrov na 
okraji lesa. Medveď nebol agresívny, 
nepribližoval sa k pastierovi, neohro-
zoval ho, naopak na prítomnosť člo-
veka reagoval rýchlym útekom – tak 

ako každé divo žijúce zviera pri strete 
s človekom, pričom ho začali prenasle-
dovať dva pastierske psy. Pastier teda 
neutrpel žiadne fyzické poranenia, ani 
psychickú ujmu, stret označil za bez-
problémový. Po stretnutí, ktoré sa udia-
lo v prirodzenom prostredí medveďa, 
pokračoval vo svojej činnosti. 

Zistili sme, že sa jednalo len o stret 
na cca 15 metrov, medveď nebol agre-
sívny, mal prirodzenú plachosť a po 
spozorovaní pastiera

Slová ako stret, útok, konflikt či in-
cident sú odbornými termínmi, majú 
pevne stanovené definície a preto nie 
je správne, keď sa zamieňajú. ľahko-
vážne používajú, alebo zámerne zne-
užívajú, ako to dnes často sledujeme v 
médiách. 

Neverte všetkému v prípadoch 
„napadnutí“ medveďom!

» Jaroslav Slašťan
Zásahový tím pre medveďa hnedého

INZERCIA
0907 727 204
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4Kontakt:

0902 433 554

Stavebná firma ponúka 
celoročnú spoluprácu
na stavbách v Nitre

pre 2-3 člennú samostatnú partiu.

Potrebné vlastné auto a chuť 
pracovať. Poprosim len
seriózny zaujem.
Plat od 8€/hod v čistom
+ možnost prispevku na
ubytovanie.
Všetko dohodou. 
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0902 433 5540902 433 554

+ možnost prispevku na

Všetko dohodou.

0902 433 554

+ možnost prispevku na

Všetko dohodou.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
���������������������
plat:��������������
����������������
���������������
�����������������������
��������������������������������
�������������������
����������������������������

Tel: 0919 496 49
��������������������

�������������������������������������������������������������������������������
�
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

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

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


