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 OC IDEA   II. posch. 
Kamenná cesta 3, Žilina

Všetko pre 
Vaše bývanie
> Prečalúňovanie 
   a opravy
> Výroba na mieru
> Tovar ihneď 
    k odberu
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párny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chlmec, 
Trnové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúčka, 
Krasňany, Horný Hričov, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, Stráža, 
Teplička nad Váhom, Terchová, Turie, 
Varín, Višňové, Hliník nad Váhom, Veľ-
ká Bytča, Hvozdnica, Kolárovice, Kote-
šová, 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, Lie-
tavská Lúčka, Babkov, Lietavská Svin-
ná, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, 
Ovčiarsko, Podhorie, Porúbka, Rajec, 
Rajecká Lesná, Poluvsie, Rajecké Tep-
lice, Rosina, Stráňavy, Stráža, Strečno, 
Teplička nad Váhom, Terchová, Turie, 
Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
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PK  22.970 Pezinsko
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TT  49.930 Trnavsko
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„Úsmev nestojí nič a prináša mno-
ho. Obohacuje toho, kto ho prijíma 
bez toho, že by ochudobňoval toho, 
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spo-
mienka naň je niekedy večná. Nikto 
nie je taký bohatý, aby sa bez neho 
obišiel a nikto nie je taký chudobný, 
aby ho nemohol darovať,“ povedal 
kedysi Jan Werich.

Úsmev nie je len znakom našej 
dobrej nálady, ale tiež prejavom náš-
ho pozitívneho postoja k iným ľuďom. 
Určite tiež zažívate ten príjemný pocit, 
keď sa na vás niekto usmeje.

Úsmev od ucha k uchu? To sa v 
súčasnosti vidí skutočne len zriedka. 
Všade zväčša stretávame len zachmú-
rené tváre. A to je škoda. Je fakt, že nie 
vždy máme dôvod sa usmievať, ale na-
priek všetkým starostiam, ktoré nám 
život prináša, by sme tak mali robiť, 
ako najviac sa len dá. Aj vďaka úsmevu 
prekonáme nástrahy všedných dní o 
čosi ľahšie, pretože úsmev je liek, ktorý 
dokáže liečiť telo i dušu.

Žijeme v časoch, kedy sa nestre-
távame osobne tak často, ako tomu 
bolo kedysi. Navzájom komunikujeme 
viac prostredníctvom esemesiek, ma-
ilov či sociálnych sietí. Častokrát však 
do správ pre našich adresátov vkladá-
me aj úsmev v podobe všakovakých 
smajlíkov. A to je fajn. Mne osobne aj 
takýto drobný emotikon dokáže vyča-
riť úsmev na tvári a spríjemniť deň.

Už o pár dní, presnejšie 7. októbra, 
si budeme pripomínať Svetový deň 
úsmevu. Vykročme doň usmiati a po-
kúsme sa zachovať si tento zvyk každý 
deň. Obdarujme úsmevom našich blíz-
kych, priateľov, susedov, 
kolegov, pani v úrade či 
na pošte. Verím, že tým 
spríjemníme život nie-
len ľuďom okolo, ale 
aj nám a že aj vďaka 
tomu budú naše dni 
oveľa viac prežiare-
né slnkom.

Úsmev, prosím!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Keď vidíme okolo seba všetky vojny 
a zlobu, prenasledovanie, choroby a 
strach, ktoré doliehajú na náš svet, 
môže sa nám natískať otázka: „Má 
Boh naozaj všetko pod kontrolou?“ 
Áno, má - ale musíme uchopiť jeho 
vystreté ruky a pevne sa ich držať. 
Boh nám podáva svoje ruky, aby 
nám daroval svoju nekonečnú lásku 
a  aby nás zachránil z moci Zlého. 

Svätá Edita Steinová, ktorá v 
Osvienčime obetovala svoj život za 
vlastný židovský národ, napísala: „Ak 
Boh ústami proroka hovorí, že mi je 
vernejší ako môj vlastný otec a matka, 
ba že je láska sama, potom vidím, aká 
rozumná je moja dôvera v náruč, ktorá 
ma drží, a aký bláznivý je akýkoľvek 
strach z pádu do ničoty. Bolo by azda 
rozumné, keby dieťa žilo v neustálom 
strachu, že ho matka nechá spadnúť?“

Všetci potrebujeme nádej, že Boh 
drží všetko vo svojich rukách, dokonca 
aj ľudské utrpenie a núdzu. Živú nádej 
potrebujú najmä krajiny, kde vládne 
vojna, násilie a veľká chudoba - ako na 
Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii, 
v africkej oblasti Sahel a na všetkých 
miestach, kde ľudia nemôžu žiť v po-
koji.

18. október 2022 je deň, kedy sa 
deti na celom svete zjednotia, aby sa 
zúčastnili veľkej modlitebnej iniciatívy 

Milión detí sa modlí ruženec. Organi-
zuje ju medzinárodná pápežská nadá-
cia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Aj na 
Slovensku, v našich rodinách, školách 
a farnostiach budú deti v modlitbe ru-
ženca prosiť za mier a jednotu pre celý 
svet. 

Srdečne pozývame aj Vás: zapojte 
sa do tejto celosvetovej iniciatívy. Zjed-
notení v modlitbe hlbšie pochopíme, že 
všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý 
túži len po našom šťastí. Odovzdávaj-
me túto dôveru v moc a milosrdenstvo 
nášho nebeského Otca aj našim deťom. 
Nech je modlitba ruženca s deťmi 18. 
októbra veľkým a radostným dňom 
viery a nádeje. 

Viac informácií a materiály na stiah-
nutie nájdete na www.miliondeti.sk.

Milión detí za mier a jednotu

» ACN
zdroj foto ACN
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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preDÁVAzilinsko@regionpress.sk
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Kontakt: info@managementsolutions.sk
0917 489 713 /www.managementsolutions.sk

 skladník CKD 

 logistika – preprava boxov 

 operátor za horúca 

 operátor za studena 

 operátor na lakovaciu linku 

 inšpektor kvality 

Miesto výkonu práce: Rajec  

3 zmenná prevádzka  

Platové ohodnotenie: Mzda od 703EUR BRUTTO+ODMENY, 
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PRACOVNÉ PONUKY  

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL  
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Druhou a treťou najčastejšou onko-
logickou diagnózou v Európe u žien i 
mužov je rakovina hrubého čreva a ko-
nečníka. Na Slovensku toto ochorenie 
každý rok diagnostikujú 4800 ľuďom a 
tvorí viac ako 12 percent všetkých úmr-
tí na onkologické ochorenia v Európe.

Tomuto nepriaznivému stavu sa 
však dalo zabrániť prevenciou a sko-
rou diagnostikou. Včasné štádia tohto 
ochorenia sa až v 90 percentách dajú 
riešiť bez akejkoľvek ďalšej liečby. „Pra-
videlný skríning rakoviny hrubého 
čreva a konečníka je dôležitý, pretože 
mnoho ľudí s týmto ochorením nemusí 
mať žiadne príznaky niekoľko rokov,“ 
uvádza na sociálnej sieti rezort zdravot-
níctva a zároveň dodáva, že rakovine 
hrubého čreva a konečníka sa dá predísť 
dodržiavaním zdravého životného štýlu. 
Dôležité je nefajčiť, vyhýbať sa alkoholu, 
udržiavať si zdravú hmotnosť, nekonzu-
movať červené a priemyselne spracova-
né mäso, jesť dostatok ovocia a zeleniny, 
pravidelne sa venovať pohybu a zúčast-
ňovať sa preventívnych vyšetrení.

Rozpoznajte príznaky včas - hlav-
né príznaky rakoviny hrubého čreva a 
konečníka sú:
- zmena vo vyprázdňovaní stolice, kto-
rá trvá viac ako niekoľko dní napríklad 
hnačka,zápcha, alebo pocit, že sa čre-

vo úplne nevyprázdnilo
- užšia “ceruzková” stolica
- krv v stolici (červená alebo veľmi tma-
vá)
- krvácanie z konečníka
- časté nadúvanie, plynatosť, kŕče a bo-
lesti v bruchu
- strata hmotnosti bez známeho dôvo-
du
- pocit únavy a slabosti
- bolesť v spodnej časti chrbta

Dajte si urobiť test - všeobecne od-
porúčaným vyšetrením v populácii s 
bežným rizikom kolorektálneho kar-
cinómu je test na okultné krvácanie 
(TOKS) od 45-50 roku veku. V prípade, 
že výsledok testu je pozitívny, následne 
je potrebné absolvovať kolonoskopiu. 
Tento postup je podľa odborníkov účin-
ný nielen na odhalenie nádorov hrubé-
ho čreva, ale aj predrakovinových lé-
zií – polypov. „Približne 8 percentám 
ľudí pri kolonoskopii po pozitívnom 
výsledku testu na okultné krvácanie 
zistia polypy. Pri histológii sa ukáže, že 
3 percentá z týchto polypov sú rakovi-
nového charakteru. Väčšina prípadov 
kolorektálneho karcinómu sa vyskytu-
je u ľudí starších ako 50 rokov, preto sa 
pravidelný skríning odporúča od tohto 
veku,“ informuje rezort zdravotníctva.

Nepodceňujte prevenciu rakoviny 
hrubého čreva

» ren

Ak máte nadbytok úrody jabĺk, ale-
bo len chcete pripraviť niečo chutné 
a zdravé pre svoju rodinku, pustite 
sa do sušenia. Ak objavíte jeho čaro, 
budete si môcť užívať chutné ovocie 
plné vitamínov až do ďalšej úrody.

Príprava ovocia na sušenie - na 
sušenie si vyberajte dozreté a zdravé 
plody. Dobre ich poumývajte a osušte. 
Pripravte si misku s vodou a pridajte do 
nej trošku kyseliny citrónovej. Z ovocia 
odstráňte jadrovníky a nakrájajte ho 
na plátky hrubé od 2 do maximálne 4 
mm a tie ihneď vkladajte na pár minút 
do pripravenej misky s vodou. Plátky 
následne osušte a môžete sa pustiť do 
samotného sušenia.

Náš tip: Čím budú plátky tenšie, tým 
budú čipsy chrumkavejšie.

Sušenie ovocia - spôsobov ako sušiť 
ovocie je viacero a tým najjednoduch-
ším je použiť sušičku na ovocie. Bez 
problémov to však zvládnete aj bez nej.

Sušenie na vzduchu - plátky ovocia 
poukladajte v jednej vrstve na podnos 
vystlaný papierom na pečenie a ten 
položte na slnečný okenný parapet, prí-
padne radiátor. Takto sušte ovocie pri-
bližne tri až štyri dni, pričom plátky po-
čas sušenia obráťte aj na druhú stranu.

Sušenie v rúre na pečenie - ovocie 
poukladajte na plech vystlaný papie-

rom na pečenie a sušte v rúre pri teplote 
50 stupňov Celzia, pričom dvierka rúry 
nechajte pootvorené. Takto bude suše-
nie trvať s prestávkami približne jeden 
až dva dni. Priebežne rúru na niekoľko 
hodín vypnite, ovocie skontrolujte, aby 
sa nespálilo a po čase rúru opäť zapni-
te. Doba sušenia závisí od množstva 
prestávok aj od hrúbky plátkov ovocia.

Skladovanie - po vysušení plátky 
ovocia vložte do vzduchotesnej nádo-
by, prípadne papierového vrecka či 
plátenej tašky. Skladujte na chladnom 
tmavom mieste, napríklad v komore 
alebo v suchej pivnici. Takto vám vydr-
žia aj do nasledujúcej sezóny.

Použitie - plátky sušeného ovocia 
si môžete dopriať ako sladkú maškrtu, 
prípadne ich použiť na spestrenie a 
ochutenie müsli zmesí.

Pripravte si jablkové čipsy doma

» ren
zdroj foto armendes pixabay

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    18 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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0948 107 877

Zateplenie domov
Nátery brizolitových

domov
Opravy a údržby 

zatekajúcich  striech
Výmena rín

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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1. októbra 1869    
v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti 3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti 4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
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6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti
7. októbra 1913    
Henry Ford zaviedol výrobnú linku

Výročia a udalosti
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

3 4040400555555555 5555588

okov 

my 
ÁR“
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Slovenská toxikologička Helena Kan-
ďárová z Centra experimentálnej me-
dicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.) zís-
kala prestížnu cenu EUROTOX Award 
Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia 
európskych toxikológov a toxikologic-
kých spoločností EUROTOX vedcom a 
vedkyniam, ktorí svojím výnimočným 
úsilím prispeli do výskumu v oblasti 
toxikológie liečiv či chemických látok.

Doktorka Kanďárová získala hod-
notné ocenenie za zásadný príspevok v 
oblasti validácie a implementácie alter-
natívnych metód, nazývaných aj NAMs 
(New Approach Methodologies), ktoré 
využívajú inovatívne prístupy, bez 
nutnosti testovania na zvieratách. „Zís-
kanie ceny je pre mňa veľkou cťou. Ve-
rím, že moja cesta bude inšpiráciou pre 
mladých nádejných vedcov a vedkyne, 
ktoré chcú prispieť k bezpečnejšiemu 
testovaniu chemických látok a predísť 
pri tom zbytočnému testovaniu na 
zvieratách všade tam, kde už vedecký 
pokrok umožňuje použiť alternatívy,“ 
komentuje Helena Kanďárová.

Práca a znalosti Dr. Kanďárovej 
majú medzinárodný dosah. Na Slo-
vensku vedie unikátne laboratórium 
európskej siete testovacích laboratórií 
SK-NETVAL, je členkou niekoľkých 
medzinárodných pracovných skupín 
(OECD, EPAA Mirror group, sieť PARE-

RE Európskej komisie). Zastáva funkciu 
prezidentky Európskej spoločnosti pre 
toxikológiu in vitro (European Society 
of Toxicology In Vitro ESTIV), najväčšie-
ho európskeho združenia, zoskupujú-
ceho odborníkov a odborníčky v oblasti 
NAMs, využívajúcich in vitro a in silico 
metódy pre hodnotenie bezpečnosti a 
mechanizmu účinkov látok. Tieto i ďal-
šie aktivity, ktorými sa Dr. Kanďárová 
zaoberá, prispievajú vo výraznej miere 
k úspešnej implementácii alternatív-
nych metód do regulačnej praxe. Dr. 
Kanďárová si prevzala ocenenie na XVI. 
Medzinárodnom toxikologickom kon-
grese (International Congress of Toxico-
logy 2022), kde vystúpila s prednáškou 
o význame tkanivového inžinierstva a 
využití rekonštituovaných 3D modelov 
ľudských tkanív v toxikológii.

Vedkyňa zo Slovenskej akadémie 
vied získala ocenenie

» ren
Preberanie ceny: Dr. Helena Kanďárová 

a Prof. Félix Carvalho, prezident EUROTOX, 
zdroj foto: Archív H.K.

Ak sa chystáte na potulky jesennou 
prírodou, nezabudnite si nazbierať šíp-
ky. Sú plodom ruže šípovej, ktorá hojne 
lemuje poľné aj lesné cesty. Ich liečivú 
silu poznali aj naše staré mamy.

Šípky obsahujú množstvo vitamí-
nov. Bohaté sú na vitamín C, ale aj A, 
B1, B2, P a K. Nájdeme v nich aj pektí-
ny, triesloviny, silice, minerálne lát-
ky draslík a vápnik. Ich súčasťou sú 
cenné flavonoidy a karotenoidy. Šípky 
posilňujú imunitu, prečistia obličky, 
močové cesty a zbavujú nás únavy. Šíp-
ky pomáhajú pri vstrebávaní železa v 
organizme a ochraňujú pred zápalmi. 
Sú podporným prostriedkom pri hojení 
rán a účinným bojovníkom s baktéria-
mi. Ich využitie je široké a pripraviť si z 
nich okrem čaju môžete džem, kompót, 
sirup a dokonca aj víno.

Zber šípok - šípky spoznáte podľa 
ich oranžovej až tmavočervenej farby. 
Zbierajte ich v čistom prostredí mimo 
frekventovaných ciest. Dôležité je zbie-
rať zrelé, suché a nezamrznuté plody. 
Ideálnym obdobím na zber šípok je ok-
tóber a začiatok novembra. Zvoliť by ste 
si mali suché a slnečné počasie, kedy 
majú optimálny obsah vitamínov.

Sušenie šípok - šípky preberte, od-
stráňte poškodené a nahnité plody a 
zvyšky okvetia. Následne šípky umyte 
a na utierke ich dôkladne osušte. Šípky 
môžete sušiť v sušičke, v rúre alebo na 
slnku. Ak sa rozhodnete pre sušenie v 

rúre, stačí šípky nasypať na plech vy-
ložený papierom na pečenie a sušiť ich 
pri teplote asi 70 stupňov Celzia, pričom 
dvierka rúry nechajte pootvorené. Šíp-
ky priebežne kontrolujte, aby sa nepri-
pálili. Najšetrnejšie je však ich sušenie 
na vzduchu. Šípky je potrebné nasypať 
na sito alebo plech vyložený papierom 
na pečenie a sušiť ich na slniečku. Šíp-
ky priebežne kontrolujte, či náhodou 
neplesnivejú. Po usušení ich vložte do 
uzatvárateľnej nádoby a odložte na 
tmavé miesto. Takto ich skladujte rok.

Šípkový čaj - šípkový čaj je veľmi 
obľúbený a na jeho prípravu sa používa 
viacero spôsobov.
Postup: Rozdrvte 20g sušených plo-

dov a večer zalejte O,5l studenej vody. 
Nechajte lúhovať do rána. Ráno ohrejte 
na približne 80°Celzia a preceďte. Do-
chutiť môžete medom. Hoci sa čaj môže 
piť dlhodobo, ľudia trpiaci zvýšenou 
zrážanlivosťou krvi by si ho nemali do-
priať príliš často.

Nazbierajte si šípky

» ren
Pripravte si šípkový čaj. autor foto pexels pixabay

Na Slovensku existuje jediný You-
Tube kanál, ktorý sa pravidelne venu-
je témam, ako je predchádzanie vzniku 
odpadov, správne triedenie, ako aj 
recyklácia odpadov. Takmer každý týž-
deň na ňom pribudne nová reportáž. 

YouTube kanál spravuje organizácia 
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, 
ktorá sa stará o financovanie triedené-
ho zberu pre približne 42 % obyvate-
ľov Slovenska, od najväčších miest po 
malé dedinky. V roku 2021 získala za 
tento projekt prestížne ocenenie VIA 
BONA SLOVAKIA a v roku 2022 Ná-
rodnú podnikateľskú cenu za životné 
prostredie. 

Na YouTube kanáli nájdete viacero 
úspešných videoseriálov, odporúča-
me napríklad tieto:

 PET kajak
Fascinujúci príbeh bratislavského 
vodáka, ktorý z PET fliaš vyzbiera-
ných v prírode postavil kajak a sym-
bolicky s ním preplavil slovenský 
úsek Dunaja.

 Miesta preč
Videoseriál približujúci miesta, kde 
končia odpady, keď ich triedime 
(recyklátori), ale aj keď ich netriedi-
me (skládky a čierne skládky).

 Správna trefa
Videoseriál o správnom triedení 
nápojových kartónov, skla, pa-
piera a plastov a ďalších druhov 
odpadov.

 Medveď vs. triedenie odpadu
Videoseriál s radami, ako správne 
triediť v lokalitách s výskytom med-
veďa hnedého.

 Výsledky analýz triedeného 
zberu
Ak by Vás zaujímalo, ako sa darí 
triediť odpady v rôznych mestách, 
videoseriál z analýz triedeného 
zberu priblíži, kde robíme najčas-
tejšie chyby a čo pri triedení odpa-
du nemáme robiť.

Do YouTube kanála sa ľahko 
dostanete prostredníctvom toh-
to QR kódu:

Ocenený YouTube portál NATUR-PACK 
vzdeláva verejnosť na tému odpady
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YarnArt Macrame Twisted

29,90 €

Vlnytinka

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Ponúkame :
· zaškolenie a zapracovanie počas 3-6  mesiacov,
· mesačná mzda počas zaškolenia od 1000 - 1 100 EUR  
· cieľová odmena po úspešnom  zapracovaní
· po úspešnom zaškolení a zapracovaní  mzda vrátane príplatkov :
· operátor kovania 1200-1500€/mesiac  
· predák-zoraďovač  1400-1900 €/mesiac 
· bonus pri dosiahnutí výkonových cieľov a odpracovaní prvého roka
· možnosť odborného rozvoja
· príspevok na dopravu

Odborná práca s dlhodobou perspektívou   
 

* PREDÁK- ZORAĎOVAČ  
* OPERÁTOR KOVANIA

Významný výrobca výkovkov na Kysuciach 
pre ložiskový a automobilový priemysel

Kontakt: 
OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
mobil: +421 4201216, e-mail: personal@omniaklf.sk
www.omniaklf.sk

Očakávame:
· strojárske vzdelanie výhodou
· zodpovednosť pri práci 
  a dochádzke
· akceptáciu práce v 3 zmennej prevádzke
· ochotu učiť sa a tímovosť
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803
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Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 

peňažný príspevok od štátu.

Rôzne možnosti prispôsobenia
Vhodné pre rovné a zakrivené schody
Rýchla a čistá inštalácia

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

0800 162 162
ZAVOLAJTE ZADARMO

Zaistite, aby vaše schody boli opäť bezpečné
Schodiskový výťah Stannah je vyrobený tak, aby sa dokonale 
prispôsobil vašim schodom. Pred opustením nášho závodu sa každý 
schodiskový výťah Stannah podrobí intenzívnym testom kvality a 
odolnosti, aby sme vám ponúkli  čo najlepší produkt.

Vrátane bezplatnej údržby

EXKLUZÍVNA

-ROČNÁ
ZÁRUKA

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 15.10. 2022

Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 

+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
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