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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti

4
7
-0
1
7

6
5
-0
0
2

4
7
-0
1
5

4
7
-0
5
6



ZA21-41 strana 3

služby, bývaniežilinsko
3

4
7
-0
3
9

6
5
-0
1
8

4
7
-0
3
0

4
7
-0
3
5

4
7
-0
2
9



ZA21-41 strana 4

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Odkúpim vaše auto aj v 
horšom stave aj bez STK. Od 
r.v.2003. 0910 710 273
»Kúpim staré autá T,c 0940 
799 758
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,DIE-
LY,DOKL ADY,MOPEDY,BABE-
TU,0940100473

»Kúpim 3i byt v Žiline a okolí 
do 110 000€ v hotovosti, 0951 
677 592

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Vykupujeme Hovädzie 
kože. Po kože si aj príde-
me,0907502077

»45 ročný,sympoš,si hľa-
dá veselu priateľku bez 
záväzkou od 38-45 rokou, 
ktorá má záujem praco-
vať so mnou v BAVORSKU v 
malom horsko hoteli.pracu 
samozrejme ponúkam tiež.
robime celoročne,sk kolek-
tív,super sefovci, základy 
NJ, alebo AJ. Netreba živo-
topis,ani žiadne poplatky.
Kontakt Peter 09445 11 445

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

07 REALITY / iné    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Alkohol je najčastejšou príčinou hos-
pitalizácií na psychiatrii. Muži boli 
hospitalizovaní častejšie ako ženy. 
Najvýraznejšia prevaha mužov bola 
pri hospitalizáciách s poruchami psy-
chiky a správania sa, zapríčinených 
užívaním alkoholu.

Na psychiatrických oddeleniach bolo 
v minulom roku pre duševné poruchy a 
poruchy správania uskutočnených 36.862 
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per-
centa. Najviac hospitalizácií si vyžiadali 
poruchy psychiky a správania zapríčine-
né užívaním alkoholu, ktoré prestavovali 
25 percent všetkých hospitalizácií. In-
formovala o tom hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií (NCZI) 
Alžbeta Sivá.

V dôsledku pandémie NCZI evidovalo 
minulý rok o 7208 hospitalizácií menej 
ako v roku 2019, čo predstavuje pokles o 
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi-
talizácií bola takmer tretina pacientov 
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote. 
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz 
hospitalizovaných pacientov s podielom 
0,7 percenta bola skupina diagnóz schi-
zofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 
s bludmi,“ priblížila Sivá.

Muži boli hospitalizovaní častejšie 
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov 
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s 
poruchami psychiky a správania zapríči-

nených užívaním alkoholu. Pri druhej naj-
častejšej skupine diagnóz schizofrénia, 
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac 
ženy prevažovali nad mužmi pri hospita-
lizáciách so skupinou diagnóz afektívne 
poruchy,“ spresnila Sivá.

Najviac hospitalizovaných mužov 
pre poruchy súvisiace s užívaním alkoho-
lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom 
kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský 
kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hos-
pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo 
zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, na-
sledoval Košický a Prešovský kraj.

Medziročný pokles NCZI zaznamenal 
pri všetkých vekových skupinách, najviac 
pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet 
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil 
o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiat-
rických hospitalizácií na 10.000 obyvate-
ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4 
percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, 
vieme, čo skráti vašu cestu

» Zdroj: Internet, upravila red
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
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20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

6
1
_
0
0
5

6
5
-0
0
8

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny



ZA21-41 strana 6

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
3
-0
0
2
4

U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 18. 10 .

379

-32%
cena za 1 kg

Kuracie 
prsné rezne 

Jacobs 
Krönung
• mletá káva

399

-50%

(1 kg = 7,98)

500 g

399

-16%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

119

-45%
cena za 1 kg

049

-28%
cena za 100 g

349

Supercena
1 kg balenie

• hovädzie a bravčové

309

-34%
cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

• rôzne druhy

029

-30%

(100 g = 0,19)

150 g
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• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

319

Supercena

10 kg

Hubert 

• blanc/rosé

399

-37%
0,75 l

139

-50%
cena za 1 kg

0

150 g 089

-47%
150 g

399

-27%
600 g

0

-22%
120 g

• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

3

-35%
8/16 kapsúl

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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29,90 €29,90 €

Námestie NAŠA -
Obchodná galéria Žilina

Lenčová 8995
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POZVÁNKA DO NADÁCIE POLIS
 

VEDA, SPOLOČNOSŤ A NÁBOŽENSTVO V DIALÓGU

Dátum: sobota 23. októbra 2021 o 15.30hod
Miesto: NADÁCIA POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31

Hostia:
Péter Hunčík, psychiater
Mária Spišiaková, Miroslav Karaba, Lukáš Jeník, Jozef Žuffa, 
pedagógovia z Trnavskej univerzity zamýšľajúci sa nad aktuálnou polarizáciou 
v spoločnosti

Otázky kladie: Tibor Máhrik

Diskusné okruhy:
Aké miesto má náboženstvo vo verejnom priestore? Dá sa tento priestor formovať?
Ako predkladať „večné pravdy“ náboženstva vo svete relatívnych a falzifikovateľ-
ných právd? 
Čo je to fundamentalizmus a ako sa mu brániť?

Besedu organizujeme v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.
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Oslava dušičiek sa odvíja od sláv-
nosti (sviatku) Všetkých svätých 
, ktorý pripadá na 1. novembra. V 
noci z 31. októbra na 1. novembra 
oslavovali Kelti koniec leta a nový 
rok, sviatok Samhain. 

Samhain bol podľa keltskej tradície 
časom, kedy sa duša zosnulých vra-
cia domov a ich príbuzní im svetlami 
z vydlabanej repy pomáhajú na ceste 
do podsvetia . Na ochranu pred zlými 
duchmi sa ľudia prezliekali do handier 
a maľovali si tváre. Sviatku Samhain je 
svojou podstatou a znakmi najviac po-
dobný Halloween slávený večer 31. ok-
tóbra. Historickým predchodcom kres-
ťanských dušičiek boli u pohanských 
Slovanov ritualizované oslavy či hosti-
ny, konané priamo na pohrebiskách na 
počesť zosnulých predkov.

S ohľadom na fakt, že Kelti a ná-
sledne Slovania osídlili Strednú Eu-
rópu a ich kultúry sa tu prelínali, sa 
predpokladá, že sviatok Samhain bol 
oslavovaný i na historickom území 
dnešnej území SR.

Pamiatku verných zomrelých za-
viedol roku 998 opát z Cluny , sv. Odilo 
(† 1048 ), ktorý sa snažil pokresťančiť 
pohanskú tradíciu . Z Cluny sa sláve-
nie rozšírilo po všetkých benediktín-
skych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka 
2. novembra začala sláviť vo 13. storočí 
.V 15. storočí v Aragónsku začali v ten-
to deň dominikánski kňazi sláviť tri 

omše, tento zvyk potvrdil pápež Bene-
dikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých 
kňazov v Španielsku Portugalsku a 
Latinskej Amerike . V roku 1915 dovolil 
Benedikt XV. slúžiť tri omše všetkým 
kňazom (jednu na úmysel pápeža, jed-
nu za duše v očistci, jednu za iný úmy-
sel). V tejto dobe sa na Dušičky organi-
zovali sprievody na cintoríny, zdobili 
sa hroby atď.

Ďalším zvykom bolo rozdávanie 
jedla chudobným s prosbou o ich mod-
litby za pokoj duše. Najčastejšie sa 
rozdával čerstvo upečený chlieb alebo 
menšie bochníčky tzv. duše alebo du-
šičky. Ďalšou tradíciou bolo pečenie 
tradičného pečiva – žemlí v tvare hná-
tov, položených do tvaru kríža, ktoré sa 
zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“. 
1. novembra a  2. novembra sa pieklo aj 
štvorhranné pečivo plnené makom či 
džemom, pričom sa zvyklo prezývať aj 
„dušičkami.“

Blíži sa jeden z najtradičnejších sviatkov

» red

Zároveň varuje, že chodci a cyklisti 
v tmavom oblečení sú v tme pre vo-
dičov motorových vozidiel takmer 
neviditeľní.

Polícia opätovne upozorňuje na dô-
ležitosť reflexných prvkov. Za zníženej 
viditeľnosti musí mať chodec idúci po 
krajnici a cyklista jazdiaci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na sebe vidi-
teľné reflexné prvky alebo oblečený re-
flexný bezpečnostný odev nielen mimo 
obce, ale aj v obci. Polícia to pripome-
nula na sociálnej sieti.

„Správne umiestnené reflexné 
prvky ovplyvnia, aby človeka na ces-
te bolo vidieť. Dôležité je, aby reflexné 
prvky boli viditeľné a nezakrývali ich 
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne pre-
nášaná batožina,“ zdôraznila polícia.

Zároveň pripomína, že chodci a 
cyklisti v tmavom oblečení sú v tme pre 
vodičov motorových vozidiel takmer 
neviditeľní. „Ak skombinujete nápad-
nú farbu odevu s reflexnými prvkami, 
prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak 
svoju bezpečnosť,“ dodala polícia.

Vidieť a byť videný je pravidlo, 
ktoré si nie vždy všetci vodiči, chodci 
a cyklisti berú dostatočne k srdcu, hoci 
môže pomôcť zvýšit ich bezpečnosť v 
dopravnej premávke a predísť doprav-
ným nehodám s tragickými následka-
mi. Nespoliahajte sa na všeobecné tvr-

denia, že biele alebo svetlé oblečenie je 
predsa len lepšie vidieť! Potme, v šere 
ani v sychravom počasí reflexné prvky 
v akejkoľvek podobe skrátka nič nena-
hradí.. Chodci aj preto a už v zmysle 
zákona musia nosiť tzv. reflexné prvky, 
a to vtedy, keď sa pohybujú za zníženej 
viditeľnosti na ceste mimo obec, alebo 
pokiaľ idú po neosvetlenej vozovke v 
obci. Zníženou viditeľnosťou sa potom 
myslí nielen tma, ale aj hmla, dážď ale-
bo snehová fujavica. Neosvetlenému 
chodcovi hrozí pokuta.

Väčšinou ide o žlté, biele, šedé, 
zelenožlté či oranžové fluorescenčné 
prúžky umiestnené na prednej, bočnej 
a zadnej strane školských aktoviek a 
batohov alebo športových a mestských 
batohov či tašiek. Čoraz častejšie bý-
vajú reflexné prvky taktiež súčasťou 
oblečenia, predovšetkým športových 
nohavíc, búnd, viest a mikín.

Polícia upozorňuje na viditeľnosť 
účastníkov cestnej premávky

» red

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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Máte pozitívny vzťah ku komunikácii ? • Príjemné vystupovanie ?
Znalosť základov marketingu ? • Orientáciu v online marketingu ?

Náplň práce:
• vyhladávanie kontaktov z voľne
   dostupných zdrojov (internet, sociálne siete a iné)
• komunikácia s potenciálnymi klientmi (mail, telefón)
• tvorba prezentácií (Powerpoint)
• práca s Facebook a Google Ads,
   Heureka a ďalšími systémami – základy
• riadenie spolupráce - dohľad nad podkladmi,
   výkazmi, objednávkami, faktúrami
• podieľanie sa na administratívnych prácach spojených
   s chodom pobočky (pošta, banka)

Mzdové podmienky (brutto):
800 EUR/mesiac + odmeny za výsledky

Termín nástupu: ihneď, alebo dohodou

Tak poďte k nám zabávať sa prácou

Životopis a krátky motivačný list o Vašich skúsenostiach z online marketingu, 
či iných dôvodoch, prečo si máme vybrať práve Vás, zašlite na e-mail: job@regionpress.sk

Špecialista pre marketing a kontakt so zákazníkmi pre Žilinský kraj

Miesto práce: Žilina
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bytči
Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 
do objektu v Žiline 

Mzdové ohodnotenie: 4,00 €/h v čistom
Pracovná doba: poobedná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0908 894 076 
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Prijmeme pracovníkov SBS, 
mzda 3,58€/hod brutto, 

stravné lístky, TPP. 
Podmienky: preukaz SBS, 

Tel. +421905208803
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Hľadá zamestnanca:
PEKÁREŇ V BYTČI

Kontakt: 0915 932 470, e-mail: uctaren@fajp.sk

Mzdové podmienky: 3,819 €/hod. brutto  + nočné a víkendové 
príplatky + osobné ohodnotenie + mimoriadne odmeny

Výhody: nákup pečiva za zamestnanecké ceny, 
stabilné zamestnanie – firma s dlhodobou tradíciou pečenia 

chleba a pekárenských výrobkov
Termín nástupu: ihneď

Pomocná sila pri pečení 
a vychystávaní pekárenských výrobkov
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Hľadá zamestnanca:
PEKÁREŇ V BYTČI

Kontakt: 0915 932 470, e-mail: uctaren@fajp.sk

Mzdové podmienky: 4,53 €/hod. brutto  + nočné a víkendové 
príplatky + osobné ohodnotenie + mimoriadne odmeny

Výhody: nákup pečiva za zamestnanecké ceny, 
stabilné zamestnanie – firma s dlhodobou tradíciou pečenia 

chleba a pekárenských výrobkov
Termín nástupu: ihneď

Pekár, pekárka chleba a pečiva 
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Zvárač CO
Montážny pracovník / Montážna partia

Ponúkame voľné pracovné miesto:

V I K O spol. s r.o. 
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá

Na plný úväzok, alebo na živnosť
Mzda 11,99€/hod. 

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

www.scotka.sk

2

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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pani na upratovanie

Spoločnosť
PROPER Group

hľadá

na trvalý pracovný pomer a aj brigádu.
Pracuje sa od pondelka do piatka ranná,

poobedná, nočná zmena. Ide o upratovanie
kancelárii a výrobných priestorov.

Platové podmienky: od 3,40 €/h v čistom.
Študenti od 18 rokov na zastupovanie,

mzda 4,00 €/h v čistom.

muža - manipulanta
s VZV

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do

piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.

šikovných a spoľahlivých ľudí do automobilky
v Tepličke nad Váhom na pozície

Viac info na tel: 0910 180 166

muža - manipulanta
s kovovými prípravkami po hale a obsluhu

chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa

od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.

Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom.
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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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 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


