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spravodajstvo / zdravie

Tma nie je príjemná, ale priveľa
svetla nám škodí
Prehupli sme sa do zimného času a nadmerná únava a podráždenosť.
už počas prvých dní vidíme, že je naPredovšetkým modré podsvietenie
ozaj hodne tmavý čas. A tak svietime stimuluje k bdeniu a odsúva spánok.
a svietime často veľa, prisilno a ne- Väčšina televíznych prijímačov, posprávne.
čítačov či tabletov je s modrým podsvietením, čo zhoršuje vyplavovanie
My totiž aj v zime potrebujeme v tele spánkového hormónu melatonínu. Ak
dostatok hormónu melatonín. Ak ho sme už nútení večer pracovať, treba si
máme málo, tak zle spíme, alebo nespí- aspoň znížiť intenzitu podsvietenia obme vôbec. A to je nástupošte k celému razovky, aby sa nerozvinula porucha
vlaku možných ochorení.
zaspávania. Na osvetlenie doma je najPráve vytváranie melatonínu v epi- vhodnejšie žlté žiarovkévé svetlo, nie
fýze ovplyvňuje intenzita svetla: svet- biele „neónové“. Nevhodné je bodové
lo brzdí jeho tvorbu. Tvorí sa ho osem osvetlenie, ak už svietiť, tak radšej ceaž desaťnásobne viac v noci, ako cez lopriestorovo.
deň, tým melatonín podmieňuje denný
Ozaj - zvýšením melatonínu prosrytmus človeka a cicavcov a je signá- tredníctvom jedla môžete prirodzene
lom pre telo o aktuálnom „subjektív- zvýšiť produkciu našich hormónov
nom čase“ jednak v rámci 24 hodín, proti starnutiu a spaľovaniu tukov. Mejednak v priebehu roka. So striedaním dzi vhodné voľby potravín patrí ovos,
sa dĺžky noci počas roka sa mení aj kukurica, ryža, jačmeň, zázvor, paradĺžka trvania zvýšenej hladiny mela- dajky a banány. Vápnik a horčík sa tiež
tonínu v krvnej plazme. Zmena dĺžky podieľajú na produkcii melatonínu.
trvania vysokej hladiny je tak signál
o aktuálnom „čase v roku“. No má aj
imunomodulačný účinok, antioxidačný, onkostatický a proapoptotický účinok, vplyv na transportné procesy v
tráviacej sústave, ovplyvňuje motilitu
čriev. Takže zhrnuté a podčiarknuté –
melatonín potrebujeme.
A na to, aby sme ho mali dostatok,
potrebujeme kvalitné a primerané
» red
osvetlenie. Ak ho nemáme, hlási sa
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November, mesiac čoho?
Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.

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 neexistuTú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšnovembra v Petrohrade. Teda ozbroje- lienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z veľké ego, si vyžadujú neustálu pozoriniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
frakcie sociálno-demokratickej stra- väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu klamú a robia všetko preto, aby bola
máme v novembri skutočnú novembro- „výhra“ na ich strane. Jeden z ich najvú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za- väčších strachov je byť horší, zlý, najmatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, horší. Za všetky úspechy si pripisujú
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľunovember je asi mesiac prevratov. Ale- jú na ostatných. Egoistickí ľudia často
bo egoistov.
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za necítia potrebu ďakovať iným za ich
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez- pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
božní, egoistickí, mysliaci sami na ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko viete ako sa hovorí, vrana
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo- k vrane sadá… a egoista
cenského, ideologického, ale aj čisto egoistov si hľadá.
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
Vyhlasujem osobný
je cielené uplatňovanie osobných zá- boj proti egoistom všetujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. kých krajín! Teraz, v
Stredobodom záujmu som iba a pre- novembri! Pekný
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje týždeň vám želá
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

CBD a prostatitída?

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

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
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
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

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

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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zdravie, služby, peniaze

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

0908 979 512

0907 924 947

62-0021

3

87-0067

32-0055-4

87-0011

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí
PRÁCE

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

Ponuky a zameranie ZDARMA.
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0940 88 88 29

87-0004

humensko

služby
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.
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33-0090

Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

sudoku / domácnosť, služby

humensko
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62-0001

PREPICHY
POD CESTY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

PÔľIÎKY
od 18 do 80 rokov
sūǄïƎūċūĎŒîȠ

od 300€ do

20 000€

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX
YHGÿDSDUNRYLVNDSULVWDQLFL

2

S

1 8
7
5

9
8

9
3

D
4
2 6

4
8 9
6

D
6

O
1

5
3

8

U7

9

K 6
U

S

1 8
7 2 5

9

U

5
7

K
6
3 7

ahoj

3

9 1

6

U

O

3



Nové, lepšie pôǗiĎky
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TIP na výlet

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

Inovec
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66-0147

62-0007
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domácnosť, služby
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od pondelka 8. 11.

Càï À¨
prsné rezne

U nás si nemusíte

cena za 1 kg

-38%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƑıƏƔ

99

3

400 g

-33%
ƍıƔƔ

99

1

(1 kg = 4,98)

ÒÌõóÏ
úȝ¨óÏ

Supercena

•
•

cena za 1 kg

Hus
•

Ə

ƏƔ

3 x 105 g = 315 g

-21%
ƎıƌƔ
=ÀìúàĊVï¨ÙÀ
•

ƏƔ

2

200 g

(1 kg = 7,90)

-27%
ÙàĊ¨Ï
Ùúǿ¨ïÏ

ƔƐŘ

•

mäsa

950 g

33

3

Med kvetový

ÿó¨Ù
õÿÙÏ

69

0

(100 g = 0,35)

100 g

145 g

-36%

-15%

ƌıƋƔ

(1 kg = 3,51)

ƋıƔƐľľ

ƋıƎƔľ

69

0

33

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú
•

0

(100 g = 0,23)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƣıƜƜı¤àƜƟıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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52-0184
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riadková inzercia / práca

humensko

od pondelka
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ƣıÙàĊ¨Øï

cena za 1 kg

-50%
ƌıƒƔ

ƓƔ

0

600 g

CÙ¤ïȁÙÏĒ

1 kg

99

2

.ÙàĊ¨Ï
óÒØ

;ïĒõúÒàĊē
ÿÏàï

(1 kg = 4,98)

ƐƔ

0

3 x 60 g
180 g

19

=ÀÙ
•

1

ƌƜƛƛ¸Žƛİơơƍ

0,5 l

-33%
ƋıƓƔ
Òúē
ęÙúY¤Ò¨ï
•

500 g

2

1

]ÒÙ¨ ÙÀàĊēàÒ¨Ì

(1 l = 1,18)

250 g

-44%

99

ƒƔ

0

ƍıƒƔľľ

ƐƐ

(1 kg = 5,98)

CÀÙÀ;àÒÀ

CóÒà

•

1

ƌƜÏ¸ŽơİƝƛƍ

ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƜƤıƜƛıƝƛƝƜı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƣıƜƜı¤àƜƟıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných

K boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a vyše stovku
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

...nebol výnimkou
Ŷ Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfauloval, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe.
Ŷ Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade.
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať.
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu.
Do života mi dal veľmi veľa.

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého
chlapa je chlap.
Ŷ Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Naučí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uznanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,
či koordinácia.

Ŷ Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane baviť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dobrý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal
usporiadané a na tréningy som sa tešil.
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlosti, sile, no aj o gymnastike.
Ŷ S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike.
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a uspel v zápase na majstrovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie
Ŷ Je talent tým rozhodujúcim?
Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú,
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podvedome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva
často baviť.
Ŷ Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie,
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.
Tí majú špeciálne tréningy.
Ŷ Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže.

...prehry motiváciou
Ŷ Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku trofejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Turnaji olympijských nádejí a štartoval som aj na majstrovstvách sveta.
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul
ďalej. A najmä prehry. Po každej som začal makať ešte

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.
Ŷ Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvrďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu podarila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali
tak volať aj mňa.
Ŷ Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným športom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich nechceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu?
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazilské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venujeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruhovým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity

Ŷ Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presedlali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponuku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka,
ktorú som neurobil. Aj chalani v gyme ma hecujú.
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neoklamem a som zvedavý, ako mi to pôjde.

...prednosť dostala rodina
Ŷ Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste
s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s ním bol
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale založil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen
Ŷ Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jednoduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripomienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky neboli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá
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Ŷ Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali
robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla.
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Babylon. V konfrontácii s bojovníkmi aj zo zahraničia
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabilitácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom
roka chceme urobiť ďalší.
Ŷ Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj viacero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria
Ŷ Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?
Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“.
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov,
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu možnosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreagovať.
Ŷ Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať?
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa človek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každému len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku.
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať
» Autor: Martin Panák
jednoducho treba.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov)
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:
Ŷ 7x majster Slovenska
Ŷ [Y¯ħD]7XUQDMDRO\PSLMVN¿FKQ£GHM¯
Ŷ ¼ÏDVWQ¯NPDMVWURYVWLHYVYHWD
Ŷ Y¯ħD]YLDFHU¿FKGRP£FLFKL]DKUDQLÏQ¿FKSRGXMDW¯
Ŷ YULQJXDEVROYRYDO]KUXED]£SDVRY]NWRU¿FKY\ģH
VWRYNXY\KUDO

domácnosť
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33-0087

humensko
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Spájanie univerzít proti zmene

66-0227

Som univerzitný profesor. Dovolím si
teda túto úvahu. Univerzity bývali motorom pokroku. Dnes to tak nie je.

ských laboratórií vybudovaných za miliardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú
sa vždy, keď im hrozí reforma.
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.
univerzít a vysokých škôl. V praxi chýNa slovenských univerzitách je dosť
bajú 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.
mickými slobodami. Treťotriedni profesori Krízový manažment
a 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 do seba
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop- zahľadených rektorov,
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné s veľkými autami a
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

29,90 €

29,90 €

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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HĽADÁME NOVÝCH
SZČO KOLEGOV
ENERGETIKA

ZVÁRAČ • ŠÉF MONTÉR •
POTRUBÁR

nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
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PNEUMATIKÁR
+421 949 507 407 • info@gfgroup.eu
www.gfgroup.eu

43-0135

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
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Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou
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Západné Slovensko
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

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

0800 500 091

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

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
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85_0655

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

zdravie / služby
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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
Z
JV

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

IME

A

34-0152

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

94-0110

ONLINE!
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