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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti
24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751

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 (29.120 domácností)
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

25. januára 1881  
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Te-
lephone Company

Výročia a udalosti

0903 574 274

InZErCIa

Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» 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

*
* Kombinovaná spotreba: 5,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2: 118 – 129 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu  Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Ak chcete pozerať na svet z vyššej perspektívy, je tu pre vás nový štýlový crossover Hyundai BAYON. Ponúka vyššie sedenie pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie, 
batožinový priestor so základným objemom až 411 litrov, vysokú bezpečnosť už v základnej výbave a modernú konektivitu. BAYON vo vybraných konfiguráciách môžete 
mať navyše teraz ešte výhodnejšie!

 S úplne novým balíkom Cool výhod v hodnote až 3 300 € získate:
• 2 700 € akčný bonus – zľavu z cenníkovej ceny,
•  300 € zľavu na Comfort Pack s 8-palcovým farebným displejom, bezdrôtovým zrkadlením telefónu a zadnou parkovacou kamerou,

• zadarmo sadu štyroch zimných pneumatík v hodnote 300 €.

Okrem toho vám k vozidlu „pribalíme“ 5-ročnú záruku bez obmedzenia najazdených kilometrov, asistenčné služby na 5 rokov zadarmo a v prípade záujmu poskytneme 
financovanie bez navýšenia.

Táto akcia je časovo limitovaná. Viac informácií o akciovej ponuke BAYON s Cool výhodami získate u predajcov Hyundai a na hyundai.sk.

Cool výhody:
•  Akčný bonus až do 2 700 €
• Comfort Pack so zľavou 300 €
• Zimné pneumatiky zadarmo

Hyundai BAYON 
s Cool výhodami!
Štýlový crossover je teraz 
výhodnejší až o 3 300 €.

*
* Kombinovaná spotreba: 5,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2: 118 – 129 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu  Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Ak chcete pozerať na svet z vyššej perspektívy, je tu pre vás nový štýlový crossover Hyundai BAYON. Ponúka vyššie sedenie pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie, 
batožinový priestor so základným objemom až 411 litrov, vysokú bezpečnosť už v základnej výbave a modernú konektivitu. BAYON vo vybraných konfiguráciách môžete 
mať navyše teraz ešte výhodnejšie!

 S úplne novým balíkom Cool výhod v hodnote až 3 300 € získate:
• 2 700 € akčný bonus – zľavu z cenníkovej ceny,
•  300 € zľavu na Comfort Pack s 8-palcovým farebným displejom, bezdrôtovým zrkadlením telefónu a zadnou parkovacou kamerou,

• zadarmo sadu štyroch zimných pneumatík v hodnote 300 €.

Okrem toho vám k vozidlu „pribalíme“ 5-ročnú záruku bez obmedzenia najazdených kilometrov, asistenčné služby na 5 rokov zadarmo a v prípade záujmu poskytneme 
financovanie bez navýšenia.

Táto akcia je časovo limitovaná. Viac informácií o akciovej ponuke BAYON s Cool výhodami získate u predajcov Hyundai a na hyundai.sk.

Cool výhody:
•  Akčný bonus až do 2 700 €
• Comfort Pack so zľavou 300 €
• Zimné pneumatiky zadarmo

Hyundai BAYON 
s Cool výhodami!
Štýlový crossover je teraz 
výhodnejší až o 3 300 €.

*
* Kombinovaná spotreba: 5,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2: 118 – 129 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu  Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Ak chcete pozerať na svet z vyššej perspektívy, je tu pre vás nový štýlový crossover Hyundai BAYON. Ponúka vyššie sedenie pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie, 
batožinový priestor so základným objemom až 411 litrov, vysokú bezpečnosť už v základnej výbave a modernú konektivitu. BAYON vo vybraných konfiguráciách môžete 
mať navyše teraz ešte výhodnejšie!

 S úplne novým balíkom Cool výhod v hodnote až 3 300 € získate:
• 2 700 € akčný bonus – zľavu z cenníkovej ceny,
•  300 € zľavu na Comfort Pack s 8-palcovým farebným displejom, bezdrôtovým zrkadlením telefónu a zadnou parkovacou kamerou,

• zadarmo sadu štyroch zimných pneumatík v hodnote 300 €.

Okrem toho vám k vozidlu „pribalíme“ 5-ročnú záruku bez obmedzenia najazdených kilometrov, asistenčné služby na 5 rokov zadarmo a v prípade záujmu poskytneme 
financovanie bez navýšenia.

Táto akcia je časovo limitovaná. Viac informácií o akciovej ponuke BAYON s Cool výhodami získate u predajcov Hyundai a na hyundai.sk.

Cool výhody:
•  Akčný bonus až do 2 700 €
• Comfort Pack so zľavou 300 €
• Zimné pneumatiky zadarmo

Hyundai BAYON 
s Cool výhodami!
Štýlový crossover je teraz 
výhodnejší až o 3 300 €.

27. januára 2012    
v Bratislave sa uskutočnilo nepolitické 
protestné zhromaždenie Protest Gorila

Výročia a udalosti
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0903 574 274

InZErCIa

*
* Kombinovaná spotreba: 5,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2: 118 – 129 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu  Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Ak chcete pozerať na svet z vyššej perspektívy, je tu pre vás nový štýlový crossover Hyundai BAYON. Ponúka vyššie sedenie pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie, 
batožinový priestor so základným objemom až 411 litrov, vysokú bezpečnosť už v základnej výbave a modernú konektivitu. BAYON vo vybraných konfiguráciách môžete 
mať navyše teraz ešte výhodnejšie!

 S úplne novým balíkom Cool výhod v hodnote až 3 300 € získate:
• 2 700 € akčný bonus – zľavu z cenníkovej ceny,
•  300 € zľavu na Comfort Pack s 8-palcovým farebným displejom, bezdrôtovým zrkadlením telefónu a zadnou parkovacou kamerou,

• zadarmo sadu štyroch zimných pneumatík v hodnote 300 €.

Okrem toho vám k vozidlu „pribalíme“ 5-ročnú záruku bez obmedzenia najazdených kilometrov, asistenčné služby na 5 rokov zadarmo a v prípade záujmu poskytneme 
financovanie bez navýšenia.

Táto akcia je časovo limitovaná. Viac informácií o akciovej ponuke BAYON s Cool výhodami získate u predajcov Hyundai a na hyundai.sk.

Cool výhody:
•  Akčný bonus až do 2 700 €
• Comfort Pack so zľavou 300 €
• Zimné pneumatiky zadarmo

Hyundai BAYON 
s Cool výhodami!
Štýlový crossover je teraz 
výhodnejší až o 3 300 €.
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prijmeme do zamestnania

Pracovná pozícia  Strojník – obsluha obaľovacej súpravy
Oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Krásno nad Kysucou
požiadavky:
1. Ukončené stredoškolské vzdelanie technického zamerania 
2. Srojnícky preukaz na nakladač výhodou
3. Vodičský preukaz skupiny B
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

Nástup: ihneď
Ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou 
– 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea
Platové ohodnotenie: od 5,83€ / hod. + základné prémie 30%

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom poslať na: 
STRABAG s.r.o., ul.Svornosti 69, 820 11 Bratislava, 

alebo e-mail: milan.sajban@strabag.com 52
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23. januára 2006  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. janu-
ára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006

Výročia a udalosti

26. januára 2006  
Uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti
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InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521

»Kúpim nehnuteľnosť v 
KNM a okolí v hotovosti do 
100000 €, tel.:0951677 592

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

28. januára 1945    
sovietska armáda oslobodila Poprad

Výročia a udalosti
6
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk

91
-0
02
0

v

Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.

Po
nÚ
ka
me

čovania

ne ĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎ kakujeme

ovania
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 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €

37
-0
14

PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

4x DENNE

BRATISLAVA - Nitra -

BANSKÁ BYSTRICA -
Poprad - Prešov 

bus.daka.sk

ODCHODY Z BANSKEJ BYSTRICE
DO BRATISLAVY:
11:00, 13:00,
17:00, 20:00

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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
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