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November, mesiac čoho?

hľadá do svojho tímu:

Operátor výroby - plat 623,00 EUR v hrubom a cell leadra – plat od
820,00 EUR + bonusy do výšky 20% v závislosti od kvality a efektivity.
Jedná sa o jednozmennú prevádzku.
Životopisy môžete posielat mailom na linda.pinterova@silcoteceurope.com,
alebo osobne na horeuvedenú adresu. Bližšie info na tel. čísle 0910 212 607
A komáromi székhelyű Silcotec Europe k.f.t. felvételt hirdet a következő
poziciókra: Gyártási operátor ﬁzetés 623,00 EUR bruttó, cell leader ﬁzetés
820,00 EUR + 20 % bónusz a minőség és hatékonyság függvényében.
Egy műszakos munkarend. Az életrajzokat kérjük a következő címre küldeni
linda.pinterova@silcoteceurope.com, vagy személyesen a fejlécben szereplö
címre. Bővebb információt a 0910 212 607 tel.számon kaphatnak
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

- ubytovanie
zabezpečené

0905 746 124
09
www.strecha.ws

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

80-0166

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

sídlom Družstevná 14, 945 01 Komárno,
zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov
do medicínskych prístrojov

+420 702 193 121
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Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7.
novembra v Petrohrade. Teda ozbrojený prevrat v Rusku, ktorý sa odohral
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej
frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu
máme v novembri skutočnú novembrovú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Zamatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje,
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže,
november je asi mesiac prevratov. Alebo egoistov.
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za
nami, môžeme byť zas bezcitní, bezbožní, egoistickí, mysliaci sami na
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mocenského, ideologického, ale aj čisto
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce záujmy iných.
Stredobodom záujmu som iba a predovšetkým ja sám. Moje výhody, moje
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám

na seba. Predovšetkým, hlavne a len!
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo,
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy.
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špinavec, mafián! Záujmy iných neexistujú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšlienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozornosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
klamú a robia všetko preto, aby bola
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich najväčších strachov je byť horší, zlý, najhorší. Za všetky úspechy si pripisujú
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľujú na ostatných. Egoistickí ľudia často
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
necítia potrebu ďakovať iným za ich
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
ovorí, vrana
viete ako sa hovorí,
k vrane sadá… a egoista
á.
egoistov si hľadá.
Vyhlasujem osobný
stom všetboj proti egoistom
kých krajín! Teraz, v
ekný
novembri! Pekný
á
týždeň vám želá

85 0655

Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.

HLAVU HORE / ZAMESTNANIE, GASTRO
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Som univerzitný profesor. Dovolím si ských laboratórií vybudovaných za miteda túto úvahu. Univerzity bývali mo- liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú
sa vždy, keď im hrozí reforma.
torom pokroku. Dnes to tak nie je.
Nastal čas urobiť poriadok – zobrať
Máme desiatky vysokých škôl. Míňa- akademickým funkcionárom právomoci,
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku- ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity,
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde ktoré univerzitami nikdy neboli a preneneuplatnili, získavajú na týchto školách chať riadenie vysokých škôl manažérom
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu z praxe, aby sa už neplytvalo.
Na slovenských univerzitách je dosť
univerzít a vysokých škôl. V praxi chýbajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po špičkových odborníkov, ktorí pracujú
ukončení stredných škôl odchádzajú štu- v laboratóriách a venujú sa svojim študovať do zahraničia. Vybudovali sa pek- dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí nedostávali do rúk neschopným funkv nich pracujú.
cionárom a senátom na financovanie
Po rokoch sa zo zatuchnutého univer- „cestovných“ kancelárií a nákup drahých
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby „hračiek“ pre profesorov.
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce
Univerzity sú brzdou zmeny a chýba
konečne so školami, do ktorých sa v po- im sebareflexia. Je otázne, či je možné
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade- ešte poslednú šancu.
žment
mickými slobodami. Treťotriedni profesori Krízový manažment
demica plagiátori si žiadne akademické slobody a zrušenie akademicnezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly.
kých slobôd, ktoré
Vysoké školy na Slovensku mali vyše sú anarchiou doo seba
ktorov,
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop- zahľadených rektorov,
mi a
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné s veľkými autami
čo dokázali je ich neschopnosť využívať osobnými šozverené zdroje v prospech študentov férmi.
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva
málo peňazí na prevádzku potemkinov» Ján Košturiak

ENERGETIKA

ZVÁRAČ • ŠÉF MONTÉR •
POTRUBÁR
STROJÁRSKY PRIEMYSEL

MECHANIK • ELEKTRIKÁR •
PNEUMATIKÁR
+421 949 507 407 • info@gfgroup.eu
www.gfgroup.eu

43-0135

2

Prijem plošnej inzercie
tel.: 0910 851 307
e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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

Hubert
DE LUXE 0,75l
Predajne (Üzlet):
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
 (diszkont árak mindenkinek)

4,59€
JC 6,12€/l (egységár 6,12€/l)

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

DELI
pistáciová 35g
pisztácia 35g

0,18€

www.nitrazdroj.sk
Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
További kedvezmény nélkül. Amíg a készlet tart.

Cena platí 2.11. - 30.11.2021

Az árak 2021 november 1. -t l 30-ig érvényesek
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Školský projekt
nie je prepisovanie textu!

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

32-0055-4

Stačí si vyhľadať text k danej téme a
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom
sa text graficky upraví a vložia sa (vlepia) k nemu obrázky z internetu. Potom
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší
žiaci nemajú ešte schopnosť abstrahovať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí,
čo je „príkladným“ postupom environmentálnej výchovy.
Takto poňatých „projektov“ dostanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa
takýmto postupom žiaci naučia. Kopírovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj
viac? Za našich čias sa takto vytvorené „projekty“ nazývali referáty a minimálne sme ich museli pred triedou
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné
monotónne čítanie. Označenie papiera

s obrázkami za „projekt“ je mimo modernej pedagogiky.
Projekt je vytvorenie niečoho, čo
vychádza z viacerých učebných predmetov, spravidla sa robí vo dvojici, má
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svojich vedomostí zrealizovať vylepšenie,
vynález, model, novú metódu. Isto,
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie
tak, že im to je zadané a sami si musia
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiakmi aj ozajstné projekty, napr. zveľadenie školského areálu. Existujú výzvy
na získanie dotácie. Prečo neukázať
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný
text na trojrozmerný projekt. Alebo vytvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť
vyhľadávať informácie, spolupracovať,
pracovať s materiálmi a hlavne prezentovať svoj projekt. Priamo na vyučovacej hodine. Až potom im dať samostatnú prácu.
Ak sa pracuje na vyučovaní s projektmi v pravom zmysle slova, žiakov
to obohatí o dôležitú kompetenciu, ktorú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myšlienková operácia, nie prepisovanie
textov.
pedagóg

CBD a prostatitída?

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť,
ale často majú veľmi negatívny vplyv na celkový metabolizmus a zaťaženie ľudských orgánov, hlavne obličiek a pečene

Prostatitída alebo skrátene prostata, je
urologické ochorenie s odhadovaným výskytom u 2% až 9% v bežnej mužskej populácii. Má negatívny dopad na kvalitu života
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitútov môže prostatitída predstavovať až 25%
návštev u lekára a konzultácie spojené s
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatitídy.
Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto
problémy ústia do zníženého sebavedomia a
pocitu menejcennosti.
Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky
pripisujú chrípkovým stavom.

CBDexpert

Priama interakcia CBD na prostatu?
Podľa posledných výskumov niekoľko klinických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojovať proti bolesti.

Foto: freepik / jcomp

bruchu
ŏ bolesti v oblasti medzi konečníkom a
mieškom (perineum)
ŏ bolesť alebo nepríjemné pocity v penise
alebo semenníkoch
ŏ ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou
alebo pálivým pocitom
ŏ príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou
Príznaky prostatitídy, ktoré netreba prostatitídou)
podceňovať:
Prostatitída a jej možné ďalšie kompliŏ naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo- kácie:
čením, napríklad dribling (dokvapkávanie)
ŏnoktúria – časté močenie hlavne v noci
ŏbakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
ŏ pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú- ŏ zápal stočenej trubice pri zadnej časti seria)
menníka (epididymitída)
ŏzakalený moč
ŏdutina, ktorá je vyplnená hnisom v prostaŏkrv v moči
te (prostatický absces)
ŏsilná bolesť v slabinách, krížoch alebo v ŏ abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa

Liečivé schopnosti konope poznali lekári
na celom svete už celé storočia, a aj práve
preto mnoho pacientov z urologických ambulancií siaha práve po CBD olejoch v rôznych formách.
Podľa článku z roku 2009 publikovaného v časopise Annals of New York Academy of Sciences našli vedci receptory EKS
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych
reprodukčných orgánoch, napríklad v semenníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú rozmiestnené po celom tele a majú za úlohu
zabezpečovať správne fungovanie orgánov,
nervového systému, pohybového aparátu
ako aj celkového režimu deň / noc.
V článku v časopise BioMed Research International praktikanti ajurvédy rastlinu
Cannabis sativa, z ktorej sa získava marihuana a CBD, používali už mnoho rokov na
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.
» 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

33-0091

Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu
dieťaťu v škole zadali, aby spravilo tzv. projekt na nejakú tému. Pre
tých, čo disponujú počítačom a internetom, je to ľahko získaná známka.

BÝVANIE
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NÁBYTOK HALÁSZ

akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

Posteľ TIPO šírka
šírka rozmer: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
vysoká posteľ výška spania 52 cm
CENA od 540,- €

Rozkladacia sedacia súprava DORADO
s dvomi uložnými priestormi, š. 312 cm x hl.
150/210 cm v. 95 cm, spanie 285x130cm
Pôvodná cena 976,- € AKCIA 799,- €

pohovka PASTELA
rozkladacia pohovka s uložným priestorom,
spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena 435,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava BERGAMO - rozkladacia na
každodenné spanie s uložným priestorom, rozmer 277 cm x 210 cm a spanie 244 cm x 206 cm
CENA 1 100,- €

Jedálenský set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne
farby. Stôl CENA 156,- € AKCIA 130,- €
Stolička CENA 42,- €, AKCIA 39,- €

Štýlový set (stôl so stoličkami) 2038+2620
rozkladací štýlový stôl so 6 stoličkami
Pôvodná cena setu 2 780,- €
AKCIA 1 200,- €

Vaľanda ERIK - molitanová s úložným
priestorom, šírka 90 cm výška 43 cm
CENA 150,- €

štýlová posteľ 1007 bez matraca - pre
rozmer matraca 200x200
Pôvodná cena 2 655,- € AKCIA 800,- €

kuchynská linka DAVE
CENA SKRINIEK od 28,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauﬂandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO VEDĽA TESCA, V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

KM21-44 strana
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Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC NOVEMBER V TEJTO LEKÁRNI

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO

Bratislavská cesta 418, Komárno, Tel.: 035 777 82 35
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð ÐÐ?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@
Ð*GCIÐL?ÐTLĝRMPLÐ ÐNMSƢGRGC ÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐ Ð*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ? ÐÐ4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMI ÐÐ8BP?TMRLęAI?ÐNMKqAI? ÐÐ*GCIÐL?ÐMPĖJLCÐNMSƢGRGC ÐÐ*GCIÐL?
MıLhÐNMSƢGRGC ÐÐ)MXKCRGAIĞÐTĞPM@MI ÐÐ GMAęBLWÐTĞPM@MI ÐÐ*GCIÐL?ÐPCIRĖJLCÐNMSƢGRGC ÐÐ*GCIÐL?ÐT?EGLĖJLCÐNMSƢGRGC Ð.MSƢGRhÐM@PĖXIWÐQĝÐGJSQRP?ıLh Ð8KCL?ÐAGCLÐTWFP?BCLĖ

KM21-44 strana

7

85_0009

8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

47-001

8

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

Z
JV

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

A

34-0152

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

94-0110

ONLINE!
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