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ZILINSKO
BYTCIANSKO

č. 8 / 21. február 2020 / 24. rOčNÍK

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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UŠETRI AŽ

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

186€
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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    38.810 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      45.115 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)

Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -
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28. februára 1914 
sa začala prevádzka električiek poháňa-
ných elektrickým prúdom v Košiciach, čím 
sa ukončila prevádzka košickej konskej že-
leznice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129

»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. Tel. 
0948 068 938

»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910419469
»Kúpim staré odznaky, 
vyznamenania, hodinky 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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 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 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.

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia
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ZADARMO ODVEZIEM

0914 228 663

STARÉ ELEKTROSPOTREBIČE, 
CHLADNIČKY, PRÁČKY...
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Šport je jeho vášeň. Dlhoročný krajský pred-
seda strany SaS v Banskej Bystrici sa venuje 
rozvoju tenisu v meste pod Urpínom už vyše 20 
rokov. Postavil prvú pretlakovú halu v stredo-
slovenskom regióne. Ako nehrajúci kapitán a 
športový manažér priviedol banskobystrických 
mužov do 1. ligy a ženy do extraligy. Je viac-
násobným majstrom Slovenska s družstvami 
mládeže. Taktiež je strieborným a dvojnásobne 
bronzovým extraligovým medailistom. 

Málokto z Bystričanov vie, že jeho zásluhou 
sa vrátil historický tenisový areál do majetku 
mesta a hrá sa v ňom aj naďalej tenis. Najväčšiu 
radosť mu robia úspechy jeho syna, ktorého aj 
trénersky vedie. Leon patrí k najlepším hráčom 
vo svojom ročníku nielen na Slovensku, ale aj v 
Českej republike.

Ako športový odborník je spoluautorom 
programu strany Sloboda            
a Solidarita pre šport.

Slovenský šport musí mať
budúcnosť!

Radovan Sloboda

krajský predseda SaS
v Banskej Bystrici,
kandidát č. 19

Alternatíva existuje
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Sedadlo pre 2 dieťa. Kožené sedadlo
2,4 GHz dialkové ovládanie s párovaním 
na konkrétne autíčko. Inovovaná riadiaca 
jednotka. Unikátne hore otváravé dvere 
na vzpere. Pomalý štart. ROZMERY:
145 x 101 x 67 cm. Mäkké EVA 
polymerové kolesá. Predné a zadné LED 
svetlá. Odpružené nápravy. Elektrická 
brzda MP3, USB vstup.

BENEO BMW X6 M
Elektrické autíèko

329 €
369€

40€
UŠETRI

Najlepšie elektro
2017 / 2018

Akcia platí od 21.02. 2020 do 27. 02. 2020 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v 
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov 
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane 
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674  Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332

 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069  Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289

Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Herný notebook – AMD Ryzen 5 3550H 
15.6” IPS antireflexný 1920×1080, RAM 
16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1650 
4GB, SSD 512GB, numerická klávesnica, 
podsvietená klávesnica, webkamera, USB 
3.2 Gen 1, WiFi 802.11ac, 3-článková 
batéria 48 Wh, Windows 10 Home.

Asus TUF Gaming
FX505DT-BQ236T / 15,6“ Notebook

857 €

512GB
SSD

16GB
RAM

ESET Internet 
Security

na 2 mesiace 
ako DARÈEK

ES

na
a

899€
42€
UŠETRI

Práčka s predným plnením energetická 
trieda A+++, váha náplne 9 kg, max. 
otáčky 1400 ot./min, hlučnosť 49 dB, 
rýchly program, invertorový motor, 
detská poistka, odložený štart a displej, 
šírka plniaceho otvoru 32 cm, výška 
84.8 cm, šírka 59.8 cm, hĺbka 59 cm.

Bosch WAT28660BY
Automatická práèka

499 €
645€

186€
SPOLU UŠETRI

9kg
kapacita

A+++

1400
otáèky

369

50” / 125 cm

Smart TV, rozlíšenie 4K UHD 
(3840x2160), DVB-S2, DVB-S, DVBT-
2, DVB-T, DVB-C, HDMI 3x, USB 2x, 
HDR 10 / HLG, HDR 10+, Upscaling 
Ultra HD, Mosquito noise reduction, 
MPEG redukcia šumu, 3D Digital 
hrebeňový filter.
Hisense H65B7100 / 499€

HISENSE H50B7100 / LED TV

299 €
359€

4K
UHD A+

60€
UŠETRI

Žehlička typ: naparovacia, príkon 2600 
W, odvápňovanie, samočistenie, anti-drip 
systém (proti odkvapkávaniu) a rýchle 
nahriatie, objem nádržky 300 ml, parný 
výkon 50 g/min, parný ráz 220 g/min, 
materiál žehliacej plochy antikoro, dĺžka 
kábla 2 m, čierna.

Philips GC4527/00
Naparovacia žehlièka

59 90 €

Príkon 750 W, hlučnosť 69 dB, ročná 
spotreba energie 27.7 kWh/annum, 
objem vrecka 3.5 l, umývateľný filter, 
materiál trubice kov, dĺžka kábla 9 m, 
akčný rádius 12 m, na zbieranie nečistôt, 
štrbinová hubica, kefová hubica, 
parketová hubica, mäkčené kolieska a 
univerzálna podlahová hubica.

Electrolux ECS 52B
Sáèkový vysávaè

99 €
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na montáž zabezpeč. systému.

950€ mesačne / brutto 
Miesto výkonu práce Žilina 
alebo Kalná nad Hronom.

Bližšie info: 0917 422 831

AUTOELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR, MECHANIK

Prijmeme pracovníkov na pozície
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SBS
LAMA SK
príjme člena 
výjazdovej skupiny SBS

miesto výkonu práce:

Žilinský kraj

Kontakt:
0948 289 238 

1100 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď!

POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ

VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417

15
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22. februára 1940  
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú 
pôdu, patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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25

T

NEDAJTE SA

Práve teraz to má zmysel, priatelia. T

v

v

Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali       

V

v

v

V

V
v.sk.

V v.sk        

v

V v.
v

 politikov,  v, 

A

V

a

Ing. arch. Martin Sarvaš
textár
Bratislava

3

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
T  Teplice

5

JUDr. Alica Mihale Razgyelová

Macov

4

Mgr. Daniel Patkoš

Macov

7

17

Marek Noga

131

Ing. Juraj Zeman Martin Jágrik

47
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Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý

Milí dôchodcovia,

6
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Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur

3
2
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO

03
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01
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Hľadáme pani
na upratovanie

do KIA Žilina 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.

Viac info na tel: 0908 945 203
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
� DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za � rokov v celkovej výške 
��� ��� eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá�
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved�
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

�. 2. 3. 4. 5.
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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    38.810 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      45.115 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Trápi ma

Máme riešenia

Ponúkam rázne

Slovensko musia

SLOVENSKO SI NEDÁME

Za národ, za rodinu!

Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS / 

publicista, mediálny analytik
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Právnici a fušeri, ktorí nikdy ne-
pracovali, odchádzajú, spoločne so 
zlodejmi a podvodníkmi. Už od dva 
týždne by sme mohli osláviť jar. 

Išiel som sa ostrihať. Aj holičky v 
Žiline predpovedajú veľké zmeny. Po-
čúvali rádio a informácie o kapitánovi, 
ktorý rád všetko bozkáva. „Dúfam, že 
už sa konečne zbavíme tých hore a prí-
de zmena, hovorila jedna a ostatné s 
ňou súhlasili. Pripadám si ako v roku 
1989, keď sme sa túžili zbaviť vlády ko-
munistov. Teraz máme šancu zbaviť sa 
30 ročnej vlády zlodejov (Mečiarizmus, 
Dzurindistán a Ficoland). Rozkradnuté 
miliardy chýbajú v nemocniciach, na 
železniciach, v školách aj v zdravotníc-
tve. Mladí utekajú do zahraničia, starí 
sú bezradní a mnohí už ničomu neveria. 
Ja však verím, že príde víťazný február, 
lepší ako ten v štyridsiatomôsmom. Že 
bude vládnuť veľa strán? Vždy lepšie 
ako vláda mafie. Čím viac ľudí a názo-
rov, tým lepšie riešenia môžu vzniknúť. 
Komunistov a hlasovačov na povel sme 
tu už mali dosť. 

Prichádzajú lepšie časy. Tento týž-
deň sme mali Podnikateľskú univerzitu 
v I.D.C. Holding v Seredi. Hovorili sme o 
tom, ako musí slovenská firma odolávať 

tlakom nadnárodných firiem a neoča-
kávať žiadnu pomoc od štátu. Vo výrobe 
sú najmodernejšie technológie a výrob-
ca Horaliek nerobí kompromisy s kvali-
tou. Poctivé receptúry a postupy, ale aj 
korektné vzťahy so spolupracovníkmi 
a partnermi. Rovno zo Serede som sa 
presúval na našu konferenciu kresťan-
ských podnikateľov v Nimnici. Vyše 200 
ľudí sa spoločne modlilo a diskutovalo o 
zjednodušovaní práce a života. 

Naša sieť kresťanských podnikate-
ľov rastie. Možno by sme tam ani slovo 
kresťanskí dávať nemuseli, lebo hovorí-
me hlavne o slušnom podnikaní, o tom, 
aby sme robili druhým, čo nechceme, 
aby robili nám, aby sme dávali cisárovi 
aj Bohu to, čo im patrí, aby sme si nehro-
madili poklady na zemi ale v Nebi. 

Zdá sa, že dobré sa rozmnožuje a 
zlé sa drobí. Noví lídri 
budú musieť potlačiť 
svoje ego, opustiť 
predvolebné heslá 
a pokriky, viac po-
čúvať a slúžiť. Bude to 
ťažké. Verím ale, že 
prichádzajú 
lepšie časy. 

Prichádzajú lepšie časy

» Ján Košturiak

Vysielali v správach, že vyšetrujú 
ľudí, čo zneužili deti. Došlo aj k ich 
obvineniu. Jeden prípad z modelin-
govej agentúry, jeden z detského tá-
bora. Na Slovensku. Kvapka v mori. 

Už dávnejšie som komunikoval s 
ľuďmi, čo o zneužívaní píšu alebo ve-
dia, ako fungujú niektoré zariadenia 
pracujúce s deťmi, dokonca vedia o 
tom, ako svoje deti ponúkajú vlastní 
rodičia. Napokon, máme tu silne re-
alistický film Sviňa. Z rozprávania a 
rôznych príbehov viem, že je to v nie-
ktorých oblastiach bežná prax. 

Žiaľ, poznáme aj prípady, kedy sa 
samy deti ponúkajú na sexuálne služ-
by. Či už je to nedobrovoľné, či nie, det-
ská psychika môže zareagovať všelija-
ko a predčasné sexuálne aktivity môžu 
zničiť celý život. Avšak, ak sa dospelá 
osoba vrhne na dieťa, ktoré jej je zvere-
né, okrem zvrátenosti to v nás vyvoláva 
permanentný strach o deti, ktoré občas 
musíme zveriť iným osobám. Učitelia 
to už schytali a majú povinnosť preu-
kazovať svoju bezúhonnosť, pričom na 
Slovensku sú sexuálne prznenia detí 
učiteľmi ojedinelé. Ale tak dajme tomu, 
politici si kopli do učiteľov a dali si 
kvačku, že zabránili zneužívaniu detí v 

školách. Iba papierovo! Keby to chceli 
vážne riešiť, otvárajú sa iné možnosti. 
Ale čo s mnohými ostatnými povola-
niami, čo prichádzajú do kontaktu s 
deťmi? Modelky sa už zamestnávajú 
v 14 rokoch. Neraz sa predvádzajú pri 
návrhároch sporo odeté. A vedúci v tá-
boroch nemusia mať ani pedagogické 
vzdelanie a nepreverujú sa nijakým 
osobitným spôsobom. 

Sexuálne zneužívanie som síce 
ako dieťa ani ako pracovník vo viace-
rých táboroch nezažil, ale pracoval 
som len v jedinom tábore, kde sa dbalo 
na základne pedagogické východis-
ká vedenia detí. V mnohých táboroch 
niet potrebnej odbornosti a kde niet 
kvalifikácie, ľahko sa prejde k porušo-
vaniu zákonov, pedagogiky a morálky. 
Poznáme ešte jedno povolanie, ktoré 
je známe stovkami zneužívaní detí po 
celom svete, no nechcem budiť pred 
voľbami vášne. 

Pevne verím, že takéto praniero-
vanie učiteľov zo strany nekompetent-
ných ministrov školstva a ich prisluho-
vačov prestane. Nie kvôli nám učiteľom. 
Ale aby sa skutočne ochránili deti. Nie 
iba papierovo a nie iba v školách. 

Sprznené deti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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