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REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
• •
•

•

JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 
BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.reconstruct.sk   0919 467 787

Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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»Odkúpim vaše auto aj v hor-
šom stave od r.v.2003 aj bez 
STK. 0910710273
»Kúpim Pionier,Stelu,Ba-
betu Simson aj nepojazd-
né.0949505827
ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. T.č.: 
0905 505 129

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim starú zváračku ks-
200 súrne 0944634153
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

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    

14 RôZNE / iné    

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.

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

15 HĽADÁM PRÁCU    
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NOVOOTVORENÉ!
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píšte na zilinsko@regionpress.sk

Pre podanie si INZERÁTU
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U nás si nemusíte 

od pondelka 13. 12.

Maslo

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369

-35%
cena za 1 kg

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok

• 

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

• 

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

• 

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

• 

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kg
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Kofola
• 

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

• 

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg

999

299

500 g

• 

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599

900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

od pondelka
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Žilina, Vlčince, Poštová 1, tel: 041/ 516 65 10  
www.praktickaambulancia.sk
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

Zelenému reštartu Slovenska pomôžu 
investície z Plánu obnovy a odolnosti 
SR, predovšetkým vyše pol miliardy 
eur na obnovu rodinných domov. Po-
číta sa s energetickou obnovou 30 tisíc 
domov. 

V tejto súvislosti bude potrebná pri-
bližne polovičná finančná spoluúčasť zo 
strany domácností. Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky uzav-
relo spoločne so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia a Európskou ban-
kou pre obnovu a rozvoj Memorandum o 
porozumení pri realizácii obnovy rodin-
ných domov.

Podľa slov ministra životného pro-
stredia Jána Budaja bude štát preplácať 
prostredníctvom plánu obnovy určitú 
časť nákladov. „Majitelia nerenovova-
ných domov budú môcť urobiť so štátom 
dohodu, obsahujúcu plán na premenu 
svojej nehnuteľnosti na kvalitný dom pre 
21. storočie,“ zdôraznil minister Budaj. 
Zvyšnú časť obnovy domu si budú ich 
majitelia financovať z vlastných zdrojov, 
prípadne prostredníctvom bankových 
úverov. Vďaka podpísanému Memoran-
du o porozumení pomôže EBOR pri vy-
užití komerčného financovania od part-
nerských komerčných bánk vo výške až 
100 mil. eur.

Zelenú transformáciu Slovenska 
oceňuje aj EBOR. „Ide o dôležitú doho-

du a prvú svojho druhu na Slovensku, 
kde bude program ťažiť z grantov plánu 
obnovy v kombinácii s komerčným finan-
covaním. Nový program pomôže Sloven-
sku posunúť sa vpred so svojou zelenou 
transformáciou, najmä z pohľadu reno-
vácie budov,“ podčiarkla výkonná riadi-
teľka EBOR pre strednú a juhovýchodnú 
Európu Charlotte Ruhe.

Obnova rodinných domov si vyžiada 
úzku spoluprácu medzi ministerstvom ži-
votného prostredia, Slovenskou agentú-
rou životného prostredia (SAŽP) a EBOR s 
cieľom zabezpečiť, aby pôžičky, granty a 
technická pomoc boli dobre integrované. 
„Pre nás je kľúčové, aby koneční príjem-
covia mali účinný a včasný prístup k po-
trebnému financovaniu a podpore. Práve 
preto chceme zriadiť 10 regionálnych 
kancelárií, v ktorých záujemca vybaví 
všetko na jednom mieste,“ doplnil gene-
rálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Obnova rodinných domov 
s  pomocou Európskej banky

» Zdroj MŽP SR
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11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti 15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti

3
6
-0
0
0
2

SBS GUARDING s. r. o.

@

€
0
9
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2Tel: 042/4362391, www.williman.sk

KONTAKT: 0907 974 791
Bezpečnostné dvere  už od 319€
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17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 
pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

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

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
01
-9

dvojnásobne cez Vianoce!


