
ZA21-47 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 52 120 domácností 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

č. 47 / 26. november 2021 / 25. ročnÍK

4
7
-0
2
6

6
5
-0
1
8

6
5
-1
3
8

4
7
-0
0
5

6
5
-0
0
9

4
7
-0
1
9

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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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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Veronika Žideková  0905 362 803 

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
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LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
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Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»PREDÁM BYT V ZA T 0908 
666 482

»Kúpim 3i byt v hotovosti. ZA 
a okolie, 0951 677 592

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim triodyn 320 ale-
bo len rotor a uhlíky. 
0944634153

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
T. Č. 0948710036

»Príjemný 45r.muž hľadá 
priateľku na zoznámenie. 
0908220405

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti 29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

0
9
-7
1

7
5
-1
3

41

3

79

91

65

4

16

16

2

9

31

26

74

74

35
S

U

D

O

K

U



ZA21-47 strana 6

charita, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
6

4
7
-0
2
2

6
5
-1
4
3



ZA21-47 strana 7

bývaniežilinsko
7

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 

od pondelka 29. 11.

Jacobs Velvet 
• 

359

-40%

(100 g = 1,80)

200 g

Kuracie 
prsné rezne

Pilsner Urquell  
• 

699

7 x 0,5 l

(1 l = 2,00)

3,5 l

Banány

085

-38%
cena za 1 kg

289

-35%

(1 kg = 4,13)

700 g

369

-33%
cena za 1 kg

079

-38%

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

87,5/ 90/100 g

• 

299

Supercena
1 kg balenie

 mäso
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Maslo

075

Supercena
130 g

• 

249

-16%

(1 kg = 6,23)

400 g

Orechové/

039

-40%
1 kg

• 

399
-20%

(1 kg = 8,31)

480 g

Kokosová 
kocka

075

-24%

(1l = 3,00)

250 ml

Smotana 

• 

Vinea  
• 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

299

1 kg

• nelúpané

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

089

Supercena

(100 g = 0,71)

125 g

od pondelka
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30. novembra 1939    
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do 
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

Výročia a udalosti 1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti

Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Žilina, Vlčince, Poštová 1, tel: 041/ 516 65 10  
www.praktickaambulancia.sk
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Advent alebo adventné obdobie je 
prvá časť liturgického roka rímsko-
katolíckej cirkvi vymedzená štyrmi 
nedeľami pred sviatkom narodenia 
Ježiša Krista a obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce. 

Adventné obdobie má kajajúci cha-
rakter, ale nechápe sa ako čas poká-
nia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom 
pôste. Obdobie prípravy na slávenie 
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom. 
storočí z kresťanského Východu do Ga-
lie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk 
spájať advent s očakávaním Krista na 
konci časov. V Galii sa od 5. storočia ad-
vent začínal už na sv. Martina a v Špa-
nielsku 24. novembra. V rímskej litur-
gii trvalo obdobie adventu dva týždne 
a malo charakter očakávania či prípra-
vy na vtelenie Božieho Syna.

Vianočná doba sa od 4. storočia 
pohybovala medzi 11. novembrom a 6. 
januárom, na ktorý pôvodne pripadala 
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes 
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia). 
Týchto osem týždňov predstavovalo 
spolu 40 dní.

V ľudovej kultúre Slovenska má ad-
vent magický charakter začiatku, kedy 
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť 
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie 
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyča-
je a povery, ako veštenie, vinšovanie, 

zatváranie dvier pri rannom zvonení a 
podobne. Nakoľko advent sa vyznaču-
je dvojakým očakávaním (narodenie 
a druhý príchod), je rozdelený na dve 
časti, kde hranicu tvorí 17. december. 
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie 
druhého príchodu Krista a druhá časť 
je prípravou veriacich na stretnutie s 
Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľ-
mi dobre vidieť v liturgických textoch a 
modlitbách.

Obsah adventnej doby výstižne 
vyjadrujú staré adventné piesne – rorá-
ty – zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa začína-
li pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochá-
dza z najznámejšej latinskej adventnej 
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
(„Rosu dajte nebesia zhora ...“).

Je tu Advent, 
čas na vstúpenie do seba

» red

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.
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SBS GUARDING s. r. o.
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32 rokov žijeme v demokracii. Nie je 
ideálna. Narúšajú ju skorumpovaní 
politici a mafiáni.

Demokracia je nebezpečná sama pre 
seba. 

V histórii sa viackrát stalo, že umož-
nila fašistom alebo komunistom vykriko-
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne-
vyhrali voľby a demokraciu jednoducho 
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz-
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať 
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti 
môžu používať internet alebo mobilné 
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré 
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne-
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni 
sa však potrebujú organizovať, kričať a 
bojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou 
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa 
prejavujú nenávistnými útokmi na inter-
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut-
balových štadiónoch alebo bez rúška v 
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor-
málnych ľudí, predavačky aj policajtov. 
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať 
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so-
ciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej 
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, 
ktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už 
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ-

kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kol-
lár, Pellegrini, Kotleba.

Aj ja som proti niektorým veciam - 
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťo-
vaniu životného prostredia. Môžem si vy-
brať nejakú skupinu anti demonštrantov 
a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem 
snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier, 
spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu príro-
dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste. 
Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou 
v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať 
a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú ne-
návistné pokriky. Bolo by dobré, keby 
sme mali viac ľudí za dobro, ako tých 
anti krikľúňov. Som dosť antisystémový 
človek. Nemám veľmi v láske štát a úrad-
níkov, ktorí nám komplikujú život. Ne-
zbavíme sa ich však tým, že im budeme 
nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré 
ich funkcie na seba a 
obmedziť im tak pole 
pôsobnosti. Naše 
zdravie, podnika-
nie, pomoc núdznym 
alebo vzdelávanie detí 
nepatria štátu. Ve-
nujme sa im 
- bez zbytoč-
ného kriku.

Anti

» Ján Košturiak
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Prijmeme pracovníkov SBS, 
mzda 3,58€/hod brutto, 

stravné lístky, TPP. 
Podmienky: preukaz SBS, 

Tel. +421905208803
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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
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

 

TESÁROV

0919 496 491, info@empres.sk,  www.empres.sk

Hľadáme práca v skladoch 

VODIČOV NA VZV
BRANDYS NAD LABEM, ČR

plat od 30 000 Kč
 •možnosť nadčasov

•týždenné zálohy
•nástupný bonus 5000 Kč
•ubytovanie a doprava
•zabezpečujeme preukaz
 na VZV (obnova)

85
_0

84
7

4
7
-1
1
9



ZA21-47 strana 16

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
16

47
-0
01

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 
 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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