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Čo je pre vás vo vašom živote najdôležitejšie? Vaše ciele, vaša rodina, vaša kariéra? Kamkoľvek sa vydáte, IONIQ 5 má silu podporiť vás. Vďaka jedinečnému retro-futuristickému  
dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.  
Je vybavený najmodernejšími bezpečnostnými systémami vrátane asistenta na autonómnu jazdu na diaľnici Level 2. A to sú len niektoré zo silných stránok IONIQ 5.  
 
Zistite viac na hyundai.sk.

Kombinovaná spotreba: 16,7 – 19,0 kWh/100 km, emisie CO2: 0 g/km. Foto je ilustračné. * Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených 
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených 
v záručnej knižke. ** Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých 
štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

Nabite svoj svet. IONIQ 5.
Plne elektrický.

 Už od 41 390 €
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dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.  
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA
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Distribúcia:
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (29.120 domácností)
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým 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, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť 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 naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú 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, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Už od pondelka, 1.novembra 2021, začal 
vo Vysokých Tatrách platiť zimná uzá-
vera turistických chodníkov. To však 
neznamená, že sa na prekrásne zasne-
žené scenérie budeme pozerať len z 
údolia. Znamená to, že niekoľko turis-
tických chodníkov na štíty, do sediel či 
na Chatu pod Rysmi je uzatvorených, 
ale zvyšné trasy sú stále dostupné.

Aj počas zimnej uzávery sa teda 
môžeme tešiť napríklad na Sedlo pod 
Ostrvou, Vodopád Skok, Jamské pleso, 
Batizovské pleso, Slavkovskú vyhliadku, 
Hrebienok, Biele pleso a samozrejme na 
dvanásť celoročne otvorených chát – Cha-
ta pod Soliskom, Majláthova chata, Hor-
ský hotel Popradské pleso, Horský hotel 
Sliezsky dom, Rainerova chata, Bilíkova 
chata, Zbojnícka chata, Zamkovského 
chata, Téryho chata, Skalnatá chata, Cha-
ta Plesnivec alebo Chata pri Zelenom ple-
se nazývaná aj Brnčalka.

„Sezónna uzávera turistických chod-
níkov vo Vysokých Tatrách trvá od 1.no-
vembra do 14.júna. V tomto čase si príro-
da a zvieratá užívajú zimný odpočinok, 
ktorý potrebujú.“ Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Zimná turistika však nie je len o 
nádherných výhľadoch a krásnych mra-
zivých scenériách, ale aj o opatrnosti, vý-
strahách a plánovaní. Netreba zabudnúť 
na bezpečnú obuv, mačky, teplé obleče-

nie, teplý nápoj, poistenie na hory, infor-
mácie o počasí a z obávaného výšľapu sa 
stane nezabudnuteľný a dobre zvládnutý 
zážitok.

Každý, kto sa ubytuje na území Mesta 
Vysoké Tatry a zaplatí miestnu daň, je au-
tomaticky poistený na zásah Horskej zá-
chrannej služby. V prípade záujmu je mož-
né i rýchle vybavenie poistenie v oboch 
Tatranských informačných kanceláriách.

POZOR! Od 1.11.2021 je okres Poprad 
spoločne s Vysokými Tatrami v čiernej 
farbe čo napríklad znamená, že ubyto-
vanie je možné len v rámci práce alebo 
karanténne, reštaurácie sú otvorené cez 
okienko a wellnessy niesu dostupné vô-
bec. Obmedzenia sa na pobyt v prírode 
však nevzťahujú. Všetky ďalšie detailné, 
vždy aktuálne, informácie nájdete na 
www.tatry.sk/covid.

Vysoké Tatry sa uzavreli 
pre vysokohorskú turistiku

» Zdroj: Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Mapka zdroj: Združenie cestovného ruchu 

Vysíoké Tatry

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

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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0911 430 821

InZerCIA
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 
»CZ JAWA STADION PIONIER 
SIMSON KÚPIM TIETO STARÉ 
MOTORKY AJ ZÁVODNÉ SVA-
ZARMOM UPRAVENÉ TIEŽ 
DIELY MOTORY PONÚKNITE 
0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK

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

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
•  

• 
•   

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

•   

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

•   

069

-36%
100 g

 

mäsa

333

950 g

(1 kg = 3,51)

033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• 
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

•   

0

-50%
cena za 1 kg

•   
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• 

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1

-44%
250 g

1
1 l

0
1 kg

     

od pondelka
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov 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 vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

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 hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, 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 príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob 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 po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, 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. 

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. 
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Občianske združenie ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors vyhlasuje výberový 
workshop na pozíciu zdravotného 
klauna / zdravotnej klaunky vo všet-
kých regiónoch Slovenska. 

Pridaj sa do klaunského tímu a zaži 
zmysluplnú prácu s krásnym poslaním 
- prinášať úsmevy detským pacientom a 
seniorom. Prečítaj si viac o tom, ako po-
máhame.

„Profesionálnym zdravotným 
klaunom nemusí byť len profesionálny 
herec, dôležité je, aby bol empatický, 
mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a 
chuť rozdávať radosť druhým,“ vysvetlil 
umelecký riaditeľ združenia a zdravotný 
klaun Pavel Mihaľák. Podmienkou je tiež 
vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. 
Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatic-
kého umenia, hudobný talent či humor.

Zdravotný klaun by mal byť podľa 
Mihaľáka tak zrelý, aby vedel prijať sám 
seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, 
otvoriť a urobiť si sám zo seba žart.

Výberové konanie zdravotných klau-
nov má formu workshopu, ktorý má mi-
nimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní 
klauni učia a trénujú klaunské zručnosti 
a pracujú na svojom klaunskom cha-
raktere. Výberové workshopy vedie 
umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi 
združenia. „Už pred prvou klauniádou 
musia zdravotní klauni absolvovať nielen 

umelecké workshopy pre začínajúcich 
zdravotných klaunov, ale aj prednášky 
o fungovaní združenia a programov pre 
jednotlivé cieľové skupiny, o hygienic-
kých zásadách v zdravotníckych zaria-
deniach, či základy týkajúce sa politiky 
ochrany detí a zraniteľných osôb,“ vyme-
noval Mihaľák.

OZ Červený nos zdravotní klauni pô-
sobí na Slovensku už 18 rokov. So zdru-
žením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 
profesionálnych zdravotných klaunov, 
ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 
nemocníc a 31 seniorských zariadení po 
celom Slovensku. 

V prípade záujmu prosíme záujem-
cov a záujemkyne, aby poslali svoj živo-
topis s fotografiou spolu s motivačným 
listom na adresu: administrativa@cerve-
nynos.sk do 30. 11. 2021.

Tento klaunský plášť 
čaká práve na TEBA

» Zdroj: OZ Červený nos
 Foto: OZ Červený nos
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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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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  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 inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

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.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

 naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)

noktúria – časté močenie hlavne v noci
 pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-

ria)
zakalený moč
krv v moči
silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
 bolesti v oblasti medzi konečníkom a 

mieškom (perineum)
 bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 

alebo semenníkoch
 ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 

alebo pálivým pocitom
 príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 

prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-

menníka (epididymitída)
dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-

te (prostatický absces)
 abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené 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 In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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Lokalita: Kysucké Nové Mesto
Priemerná mzda: od 3,82 - 6,50 €/hod. brutto

(Mzdové podmienky závisia od skúseností 

uchádzača a budú vecou osobného pohovoru.)

Náplň práce: Obsluha odieracích alebo 
brúsnych strojov. Kontrola a dodržiavanie 
parametrov procesu. Meranie kvalitatívnych 
parametrov na špecifických meradlách. 
Evidencia priebehu zmeny a v prípade 
potreby korekcia. Práca so žeriavom.
12 - hodinové prac. zmeny (deň - noc 
- 2 dni voľno) 

Výhody:

+ príplatky za nočné 
zmeny, víkendy
+ dochádzkový bonus, 
mesačný bonus za produktivitu, 
dovolenkový, vianočný 
a vernostný bonus
+ možnosť odborného 
a osobného rastu
+ teplé obedy a večere
+ príspevok na DDS 

Priemerná mzda 940 - 1480 € brutto 
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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 6
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0907 673 930

LeTÁKY

0907 673 930
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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

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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