č. 10 / 6. marec 2020 / 24. rOčNÍK

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

ROKOV

Pre POD
aNIe

SI INZerÁ
TU

VOLaJTe

300€

  

47-005



03-0059

UŠETRI AŽ

0908 979 468

65-002

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

47-045

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK

47-029

47-032

ZA20-10 strana

1

7

66-003

Viac informácií
NA STRANE č.

46-0003

od 2.3. 2020

75-03

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

131200042

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.
Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.
To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...

65-018

Redakcia:

Ak jej dáš dom ...

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

47-017

BYTCIANSKO

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

68-04
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

65-028

Východné Slovensko
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
»Odkúpim vaše auto od r. v.
2004, aj poškodené aj bez
STK. 0910710273
»Výkupim motorové vozidlá
všetkých značiek, staré, nepojazdné, havarované. T.č.:
0905 505 129

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
»Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy
0908876988
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, hodinky 0907910755
»Kúpim
zváračku
ks
-200,250 aj nefunkčnú.
0944634153
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, ZAzameňte za skratku novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

charita, verejné zdravie / služby

Potrebuje nás Alex
A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.
Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/
IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316
Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook
Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

» red

Panika nie je odôvodnená
https://www.health.gov.sk/?koroŠtát dôsledne monitoruje situáciu v
navirus-covod-19
súvislosti s ochorením COVID-19.
http://www.uvzsr.sk/
Na hraničných priechodoch s raV praxi sú nastavené opatrenia a
všetky zložky navzájom bezodkladne kúskou hranicou sa realizujú kontroly,
spolupracujú. Ministerstvo zdravotníc- ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko dotva SR a Úrad verejného zdravotníctva stávajú informačné letáky z dielne Úradu
SR zároveň situáciu dôsledne monitoru- verejného zdravotníctva SR s praktickýjú, všetky vzorky sú do aktuálneho času mi informáciami a radami ohľadom nového koronavírusu.
negatívne.
Ministerstvo zahraničných vecí
Prosíme preto, aby sa nešírili poplašné správy o pozitívnych vzorkách a európskych záležitostí SR rozposiela
v súvislosti s koronavírusom. Ubez- všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na
pečujeme verejnosť, že bezodkladne územie Slovenska, SMS správy s prakticinformujeme o všetkých aktuálnych kou informáciou ohľadom koronavírusu.
informáciách prostredníctvom méMinisterstvo dopravy SR zabezpečidií, sociálnych sietí a na svojich do- lo, že na letiskách v Bratislave, v Poprade
movských webových portáloch.
a v Košiciach sa realizujú kontroly aj v
Zriadené sú už niekoľko týždňov info- zmysle merania teploty cestujúcim.
linky a e-mailový kontakt, kde epidemiológovia odpovedajú na otázky verejnosti
Všetky informácie ohľadom cesto24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky vania sú zverejnené na stránke Minisinformácie, vrátane potrebných kontak- terstva zahraničných vecí a európskych
tov, sú k dispozícii na stránke Minister- záležitostí SR tu: http://www.mzv.sk/
stva zdravotníctva SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR:
» Zdroj: ÚVZ SR
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Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

7. marca 1912

33-0029
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služby, záhrada a zverinec

žilinsko
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Význam športovania pre diabetikov I
Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

JOXNµ]\
ɧ]OHSģXMHVDW]YLQ]XO¯QRY£UH]LVWHQFLD
ɧ]QLŀXM¼VDWULJO\FHULG\
ɧ]Y\ģXMHVD+'/FKROHVWHUROW]YɤGRErý“ cholesterol,
ɧ]QLŀXMHVD/'/FKROHVWHUROɜW]Yɤ]O¿ɢ
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
3UDYLGHOQHNDŀG«GYDDŀWULGQL'¶YRG
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- ]Y¿ģHQ£ DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY JOXNµ]\
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích YUDFLDNS¶YRGQ«PXVWDYX2SDNRYDQ¯P
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- G]D N WUYDO«PX ]OHSģHQLX 2GSRU¼ÏDQ£
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. SRFLWRY'REU¿PLQGLN£WRURPMH]U¿FKOHtypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- Q¿SXO]D]DG¿FKDQLH'Rtou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
ɧ ]QLŀXMH VD KODGLQX FXNUX JO\N«PLD  cvičení pre diabetikov
JOXNµ]D VD Y\Xŀ¯YD DNR U¿FKO\ ]GURM napíšeme nabudúce.
HQHUJLH
ɧ]Y\ģXMHVD¼ÏLQQRVħYODVWQ«KRLQ]XO¯QX » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
DW¿PVD]OHSģXMHY\XŀLWLHJOXNµ]\
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ɧ ]Y\ģXMH VD DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY
metabolizmu a výživy

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

Modlitba za nich

09-02
09-04

» Ján Košturiak

Pre POD
a

SI INZerÁNIe
TU

VOLaJTe

0905 362 803
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Aby zjednotili svoje slová a činy,
aby na seba menej kričali a viac sa počúvali.Modlime sa, aby ochraňovali naše
deti, rodiny, starké a starkých. Aby neposudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici
namiesto vládnutia viac slúžili, menej
rozprávali a viac vnímali potreby obyčajných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia,
ako opravovať svet.
Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri
čistení chlieva a triedení zrna od pliev,
aby nepustili k sebe rôznych vybavovačov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom,
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí
ich hriechy. Nech noví správcovia krajiny
hľadajú to, čo je na druhom človeku dobré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje.
Bože, Ty si stvoril tento svet a vtlačil si do neho algoritmus lásky a dobra.
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za
správcov Slovenska, aby porozumeli
princípom tohto sveta, aby pomáhali
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a

spoluprácu. Nech sa všetko v tejto krajine deje otvorene a čestne pred zrakmi
všetkých občanov - riadenie štátu, obchody, výberové konania, poradovníky
v nemocniciach, školách alebo domoch
sociálnych služieb. Pane daj, aby generácia po nás už nepoznala slová úplatok,
korupcia alebo vybavovanie. Nech všetko funguje tak, ako má. Nech si štátni
úradníci uvedomia, že slúžia občanom a
nech si občania vážia ich prácu a riadne
platia dane. Nech prichádzajúci správcovia opravia diery na cestách, školy,
nemocnice a úrady a my sa pokúsme
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme
boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú
našim zrkadlom.
Pane, vypočuj každodenné modlitby ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa
nespoliehali, že tí hore za nás všetko
vyriešia. Pomáhajme
aj my pri oprave Slovenska. Naše Slovensko bude lepšie
o toľko, o koľko a
zlepší každý jeden z
nás. Chráň nám ho
Veľký, keď
si ho stvoril
malé...

75-28

Často nadávame na tých hore, namiesto
toho, aby sme sa za nich modlili. Teraz
sa vymenia. Modlime sa za nich.

8

stavba, bývanie

žilinsko
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Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

VÍKENDOVÉ ZĽAVY

KVALITNÉ
VINYLOVÉ LAMELY

_15

pri nákupe

12,9E9

Komplexné služby zákazníkom
j
sú p
pre nás samozrejmosťou

/m2

Poradenstvo
a individuálny
prístup
p stup
prí
p

%

Obšívanie
kobercov
Váš tovar
Vám dovezieme
po
p celejj SR

máme

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC
ponúkame tiež v šírkach

5m

Koberec aj PVC
Vám profesionálne
nainštalujeme

BRENO.sk

na metráž

Platí len od 21. 3. do 22. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na metrážne koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

Rezanie
podlahovej krytiny
na mieru

Akcia platí do 31. 3. 2020 alebo
do vypredania zásob. Za prípadné tlačové
chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Cena je uvedená vrátane DPH.

Regionpress 03/2020

KUPÓN NA Z¼AVU

KUPÓN NA Z¼AVU

Regionpress 03/2020

od

na kusovky

Platí len od 14. 3. do 15. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na kusové koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

_15

pri nákupe

%

na vinyl a PVC

Platí len od 28. 3. do 29. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba na vinyl
a PVC v predajni. Platí aj na tovar na objednávku. Z�avy sa
nes�ítavajú, neplatí spätne, na služby, ani na akciový tovar.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

inzerat-Breno-RegionPressSK-0320_207x137.indd 1

02.03.2020 17:11:27
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%

14. 3. – 15. 3.

pri nákupe

21. 3. – 22. 3.
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KUPÓN NA Z¼AVU

28. 3. – 29. 3.

MARCOVÉ

domácnosť - elektro
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA

599 €
899€

UŠETRI

300€

41 99 €

569 €

99 €

NOVINKA

55

”/

4K

UHD

13
9

cm

256GB

A+

SSD

Philips 55PUS7304 / LED TV
SMART ANDROID LED, 4K Ultra HD, PPI
1700 (50Hz), HDR10+ a Dolby Vision,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI,
2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN,
WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV, herný
režim, hlasové ovládanie, Ambilight,
Netflix, Voyo, Google Assistant, Amazon
Alexa, VESA 300×200 mm, Dolby Atmos
50” - 549€ / 65” - 799€

Prijímaè Plustelka Amiko Impulse
H.265 DVB-T/T2/C je urèený pre
službu Plustelka.
Full HD digitálny prijímač, HDMI,SCART.
Obsahuje už kartu Plustelka. 2x USB,USB
nahrávanie a prehrávanie(MKV, AVI,
MPEG, MP4, TS, VOB, MP3, JPEG).H265/
HEVC.

649 €

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

8GB
RAM

Lenovo IdeaPad 330-15IK
15,6“ notebook

JBL TUNE 220TWS
Bezdrôtové slúchadlá

Operačný systém Windows 10 Home 64bit, rozlíšenie displeja FHD (1920x1080),
procesor Intel Core i5 8250U až 3.4 GHz,
grafická karta: AMD Radeon 530 4 GB,
pamäť RAM: DDR4 8 GB, úložný priestor
SSD: 256 GB.

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, do
uší, konštrukcia uzatvorená, Bluetooth,
hlasový asistent, krytie IPx0, frekvenčný
rozsah 20Hz–20000Hz, citlivosť 105dB/
mW, impedancia 32 Ohm, menič 12mm,
výdrž batérie až 3 h.

54 90 €

59,90€

128 €
139€

UŠETRI

13%
8kg
kapacita

A

+++

AEG T8DBG68SC / Sušièka
Energetická trieda A+++, kapacita
8 kg, hlučnost 66 dB, LCD displej,
ochrana proti pokrčeniu, odložený
štart, senzorová sušička: rozpozná,
kedy je bielizeň vysušená na
požadovanú úroveň, rozmery
VxŠxH (mm) 850 x 596 x 638.

Revlon RVDR5222E
Okrúhla kefa + fén 2v1
Kefa na vlasy Revlon RVDR5222E je
navrhnutá tak, aby v jednom kroku
vytvorila vašim vlasom bohatý objem
a žiarivý lesk. Kombinované štetiny.
2 úrovne rýchlosti a 3 úrovne teploty.
Ergonomická rukoväť. Chladná špička.
Ionizačná technológia. Keramický
povrch. Otočný napájací kábel.

3v1: frézovanie,
prevzdušòovanie
a zberanie

ŠTARTUJEME ZÁHRADNÚ SEZÓNU
AL-KO Combi 36 E Comfort
Prevzdušòovaè trávnika elektrický
2 stabilné osky, 55 l zberný vak, rýchla výmena pracovných
valcov bez použitia náradia, sklápateľná rukoväť na šetrenie
miesta pri uskladnení a prepravu, 1500 Watt motor.

Akcia platí od 06.03. 2020 do 12. 03. 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
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03-0060

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

bývanie

žilinsko

11

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

rámové
bezrámové

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

splátky od 49 €

65-024

balkóny

ZA20-10 strana
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Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej ﬁrme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí
Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou
Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #

  

13 120 0107



  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk

SBS
LAMA SK

33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

príjme člena
výjazdovej skupiny SBS
miesto výkonu práce:

Spoločnosť zo ZA

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Žilinský kraj
1100 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď!

0911 172 301

ZA20-10 strana

83-0081

36-0001

Kontakt:
0948 289 238

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

12

zamestnanie, 2 percentá

13

47-019

žilinsko

Hľadáme pani
na upratovanie

11. marca 1994

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.
Sprostredkovanie opatrovateľskej

3000 EUR/mesačne Brutto

práce v Rakúsku už 15 rokov

Pomocníkov do výroby
85_0182

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

ZA20-10 strana

66-0023

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

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk 0903 431 350

Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

10. marca 1876

10-0032

Viac info na tel: 0908 945 203

65-034

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.

13

krížovka
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Krížovky s úsmevom
rojnica
(voj.
slang.)

2. as
tajni ky

idant
(gen.)

ženské
meno

sekala,
rúbala

páli ,
svrbie

strácala
sviežos

Kolega hovorí kolegovi:
- Som hladný! Tu máš 5 eur, sko do bufetu
a kúp mi dvadsa deka šunky. Ak nebudú ma
šunku, kúp mi nie o iné!
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:
- Šunku nemali, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
vtip
(hovor.)

ohmatá
(hovor.)

3. as
tajni ky

ošúchaná

beží,
uteká
(expr.)

etylalkohol

Alfonz
(dom.)
niekde

nech,
po esky

mužské
meno
po ítaš

hrdina
(bás.)

vykráda
trezorov
polihujú

titul
doktora
medicíny
Pomôcky: skuto né
prostredie
švarm,
cit. zvuku
etanol,
kuku ky
gracht

kmotor
(hovor.)
obyvate ka
Nemecka
obrnený
transportér
lesnatá
step

vyrobená
z kosti
pla e
(bás.)
zn. cukroviniek

priviaže
kone bielej srsti
prehýnam
do oblúka

aký
(hovor.)

zaiste
kanál v holandských
mestách

orgán
sluchu
Pomôcky:
Naso,
alni, oak,
koma

starorímsky
básnik

pokos

zna ka
ortuti
Tomáš
(dom.)

týraním
utrápi

povel
psovi
liaty
materiál
týkajúca
sa ôs
dub, po
anglicky
tamten
citoslovce
trúbenia

robilo

obrástlo
machom

1. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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rozhovor pre reGionpress

žilinsko
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP
Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.
■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

-OȚ@>àMOBàSLAFȵLSà373

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
>E>DLJB<DͱFÁNEƞƴBDMÁ H>G=ͱEƠGͱ ÁJ>LJ:DMÁ
:ÁKQKLcFͱNƥFÁR:DE:=:ƴͱF

àMI>QKȢàMOBRH>WàK>à373
àMO>UàK>à373àGBàSȢELA>

���TO, RÝCHL���������������

Á>KL:ÁR:;>RH>ƴ>GƞÁ˓JFͱM
- Dochádzkový BONUS
Á)JƠHE:LDQÁR:ÁGͱƴGc ÁHͱͱ;>=Gc
ÁÁÁRF>GQ ÁKNB:LDQ ÁNƠD>G=Q
Á&ͱƉGͱKǽÁHJ:<ͱN:ǽÁG:=ƴ:KQ

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

3ș%,"+^à-)1,3^à
-,"*&ß+(6
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1
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85-0180

-OFGȝJ>JBà>G

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

