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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
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BV   97.240 Bratislavsko Východ
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KM  16.450 Komárňansko
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TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
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Blíži sa čas komunálnych volieb. Bill-
boardy aj rozličné reklamné pútače 
sa plnia plagátmi s podobizňami tých, 
ktorí sa uchádzajú o našu priazeň. Na 
stránkach novín a časopisov pribúdajú 
inzeráty kandidátov na posty staros-
tov, primátorov, županov i poslancov 
a taktiež výpočty ich predvolebných 
sľubov. Na každom kroku je cítiť, že sa 
zvolebnieva.

Pri tejto príležitosti som si spomenula 
na obľúbenú rozprávku z mojich detských 
čias. Boli to príbehy o Ferdovi mravcovi, 
chrobákovi Truhlíkovi a lienke. A práve 
pri spomínanom Truhlíkovi by som sa 
rada pristavila. Bol známy tým, že na kaž-
dom kroku rečnil o tom, ako všade bol, 
všetko videl a všetkému rozumie. Avšak 
vo chvíli, keď bolo potrebné pristúpiť od 
slov k činom, ukázala sa jeho pravá tvár. 
Prečo o tom vlastne hovorím? Pretože by 
sme mali byť obozretní a zistiť si skôr, ako 
vložíme do urny náš hlasovací lístok, či tí, 
ktorým chceme dať svoj hlas, sú skutočne 
aj ľuďmi činu, nie len planých sľubov.

Rovnako sa majme na pozore, aby 
sme si za svojich zástupcov nevybrali ľudí, 
ktorí žijú v presvedčení, že majú patent na 
všetko. Domnievajú sa, že práve oni vedia 
najlepšie, čo je pre ich okolie dobré a nie 
sú ochotní načúvať iným, pripustiť roz-
dielny názor, robiť kompromisy či hľadať 
napriek rozdielom spoločné konštruktív-
ne riešenia a v podstate v praxi napĺňajú 
heslo „kto nejde s nami, ide proti nám“.

Už o pár dní nás čakajú spojené voľby, 
teda voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Nezrieknime sa príležitosti uplatniť si 
svoje volebné právo a zvoliť 
si tých, ktorí nás budú na-
sledujúce roky zastupovať. 
Voľme múdro, pretože 
práve od nich bude vo 
veľkej miere závisieť to, 
ako sa nám bude v na-
šich krajoch, mestách 
a obciach žiť.

Zvolebnieva sa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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V prípade nepriaznivého počasia bude koncert presunutý 
na 18:00 do žilinskej synagógy a vstup bude umožnený každému 

bezplatne až do naplnenia kapacity.
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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ZA22-41 strana 4

radíme / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Kúpim SIMSON, BABETU, PI-
ONIER STELU, STADION, JAWU 
250,350 aj diely.0949505827
»Odkupim vase auto aj v hor-
som stave od r.v. 2003 aj bez 
STK 0910 710 273

»Kupim 1-3i byt, v hoto-
vosti. Stav nezalezi, t.c. 
0951677592
»Slobodná mama s dvoma 
deťmi vo veku 2 a 6 rokov 
hľadá dlhodobý podnájom 
v okolí Žiliny alebo priamo v 
Žiline. Môže byť aj poscho-
die rodinného domu. Kon-
takt: 0944 364 402

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim dychové nástro-
je ,hel igonku ,akordeón , 
husle.0915876860

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP TT 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 ne-
účtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

14 RôZNE / iné    

Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren

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

Výročia a udalosti
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 Siete proti hmyzu do 7 dníAKCIA
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21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti
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17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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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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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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Chrípková sezóna sa podľa odborní-
kov už začala a Úrad verejného zdra-
votníctva SR prináša v tejto súvislosti 
na svojom facebookovom profile zása-
dy prevencie respiračných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny cirkulujú v 
populácii aj iné, takzvané chrípke podob-
né ochorenia. Chrípku spôsobuje vírus 
chrípky, ktorý má niekoľko typov a subty-
pov. Chrípke podobné ochorenia vyvolá-
vajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný 
syncyciálny vírus (RSV), baktéria Myco-
plasma pneumoniae a vírus parachrípky. 

Chrípka, chrípke podobné ochorenia 
a aj COVID-19 patria medzi nákazy prená-
šané vzdušnou cestou. V menšej miere 
môžu k ich šíreniu prispievať aj kontami-
nované povrchy - kontaktom sa škodlivý 
patogén prenesie z povrchu na ruky a 
následne si ho možno nevedomky zaniesť 
na sliznice - ústa, nos či oči, cez ktoré pô-
vodca ochorenia prenikne do tela. Keďže 
sa spomínané choroby šíria v princípe 
rovnako, fungujú na ne aj rovnaké zásady 
prevencie. 

Všeobecné zásady prevencie ochorení 
prenášaných vzdušnou cestou:
- Očkovanie proti respiračným ochore-
niam - ideálnu ochranu očkovaním pred 
respiračnými ochoreniami predstavuje 
takzvaná triáda očkovania, teda kom-
binácia ochrany proti COVID-19, proti 
chrípke a proti pneumokokovým ochore-
niam.

- V prípade prvých príznakov ochorenia je 
treba zostať ihneď doma, aby sa zamedzi-
lo šíreniu ochorenia, napríklad v pracov-
ných či detských kolektívoch a liečiť sa. 
Pripomíname tiež, že ak potrebujete svoj 
stav konzultovať s lekárom, v zdravotníc-
kom zariadení a v čakárni u lekára je po-
trebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
- Dôsledná a častá hygiena rúk, obmedziť 
podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, 
nedotýkať sa tváre a očí neumytými ru-
kami.
- Vyhýbať sa kontaktu s osobami s prí-
znakmi ochorenia - respektíve preventív-
ne nosiť riadne nasadený respirátor FFP2 
v situáciách, kedy nemožno vyhodnotiť 
zdravotný stav osôb v bezprostrednom 
okolí.
- Dodržiavať respiračnú etiketu - kašeľ 
a kýchanie do jednorazovej vreckovky, 
bezodkladné vyhadzovanie použitých 
vreckoviek do uzatvárateľnej nádoby na 
odpad, nasadenie si respirátora FFP2 v 
spoločnosti iných osôb pri výskyte prí-
znakov ochorenia.
- Časté krátke nárazové vetranie niekoľ-
kokrát počas dňa.
- Pravidelná dezinfekcia povrchov, kto-
rých sa ľudia často dotýkajú prípadne 
nezdieľať osobné predmety s inými ľuď-
mi.
- V materských školách vykonávať vstup-
ný ranný filter, vďaka ktorému sa zame-
dzí, aby sa do kolektívu dostalo choré či 
nedoliečené dieťa.

Chrípková sezóna sa začala

» ren

Počas jesennej prechádzky prírodou 
iste natrafíte na strom s oranžovo-
červenými plodmi jarabiny vtáčej. Sú 
veľmi bohaté na vitamín C a tak si ich 
nezabudnite nazbierať do zásoby.

Jarabina vtáčia je strom dorastajúci 
do výšky 16 až 20 metrov. Jej plody sú gu-
ľaté oranžovočervené bobule. Dozrievajú 
na jeseň a na strome ich možno pozoro-
vať až do polovice zimy. Jarabina rastie 
na okrajoch lesov, hojne sa vyskytuje aj v 
parkoch, ľudia ju tiež pestujú vo svojich 
záhradách.

Priaznivé účinky jarabiny na zdra-
vie - Jarabina má vysoký obsah vitamínu 
C. Nachádzajú sa v nej  tiež karotenoidy, 
kyselina jablčná, železo, vápnik, jód, 
flavonoidy, triesloviny, pektín, fyto-
estrogény, čo sú látky podobné ženským 
hormónom, ďalej horčík, draslík či váp-
nik. V ľudovom liečiteľstve sa oddávna 
využíva ako podporný prostriedok hor-
monálnej rovnováhy u žien. Zmierňuje 
silné krvácanie, podporuje vylučovanie 
žlče, upravuje peristaltiku čriev, pôsobí 
močopudne. Pomáha pri prechladnutí a 
osvedčila sa aj pri zápaloch horných dý-
chacích ciest.

Zber a spracovanie - Plody jarabiny 
zberáme v októbri tak, že orezávame celé 
vrcholy konárikov, bobule odtrhávame 
až neskôr. Po zbere je treba jarabinu su-
šiť, najskôr na vzduchu a potom dosuší-

me v rúre pri asi 50°Celzia. Suché plody 
skladujeme v textilných vrecúškach. Z 
jarabiny sa pripravujú šťavy, džem, kom-
pót, víno, sirup a čaj.

Pripravte si jarabinový čaj - Jarabi-
nový čaj poslúži ako prevencia pred na-
chladnutím. Pripravíte ho tak, že zmie-
šate 2 PL sušenej jarabiny, 1 PL sušených 
plodov čiernej ríbezle a 1 PL sušených 
listov čiernej ríbezle a tie vložíte do ter-
mosky a zalejete horúcou vodou. Nechaj-
te cez noc odstáť. Potom už len môžete 
počas dňa vlažný čaj popíjať.

Dajte pozor! - Neodporúča sa konzu-
mácia čerstvých plodov jarabiny, pretože 
obsahujú kyselinu parasorbovú, ktorá 
môže spôsobiť podráždenie sliznice ža-
lúdka a čriev a zapríčiniť tak nevoľnosť. 
Sušením a tepelnou úpravou táto vlast-
nosť zaniká. Rovnako sa jej radšej vyhni-
te, ak trpíte zvýšenou zrážanlivosť krvi, 
zvýšenou žalúdočnou kyselinou či častý-
mi hnačkami.

Drobné plody so silnými 
účinkami na zdravie

» ren
zdroj foto vlcoun pixabay
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Pohyb prospieva 

telu aj mysli
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9 ,99 €

Penosil 700 ml Easy
Spray Foam

11,00 € 4,45 €

2,20 € 39,99 € 124,90 €
174,90€ 24,59 €

29,00€

100mm

8,95 €

20,00 €

1,20 €295,00 €1 661,00 €



ZA22-41 strana 10

zdravIe, zamestnanIe, bývanIe Najčítanejšie regionálne noviny
10

4
7
-0
1
2

6
5
-0
4
6

8
7
-0
0
0
4



ZA22-41 strana 11

zamestnanIežIlInsko
11

5

1

9

314

5

3

7

3

27

6

5

97

6

34

76

5

2

3

1
S

U

D

O

K

U

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

Výročia a udalosti

3
4
-0
0
2

Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 
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Tel. +421905208803
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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