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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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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
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751
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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
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Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

14. februára 1990  
menovanie Rudolfa Baláža za bansko-
bystrického biskupa, Eduarda Kojnoka za 
rožňavského biskupa a Alojza Tkáča za ko-
šického biskupa.

Výročia a udalosti
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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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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»Odkúpim vaše auto aj v hor-
šom stave od r.v.2003 aj bez 
STK. 0910710273
»Kúpim Simson, Pionie-
ra,Jawu90 aj nepojazd-
né.0949505827
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
JAWA 90 AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406

»Predám 2-izbovy byt s ga-
rážou v BY. 0902 437 507

»Vymením starší RD v Suča-
noch pri MT za 2i a väčší byt 
v ZA. 0907228741
»Kúpim byt v hotovosti. ZA a 
okolie, 0951676236

»Kúpim haki lešenie. tel 0908 
532 682

»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129

»TOP výkup parožia! 
0944132200

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky,šperky a bankovky. 
t.0915627285

»HĽADÁM PRÁCU UPRATO-
VAČKY NA TPP 0908 656 120

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

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.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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16. februára 2008    
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal 
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

Výročia a udalosti

17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti

18. februára 1885    
po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna od Marka Twaina.

Výročia a udalosti

zilinsko@regionpress.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red
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Námestie NAŠA -
Obchodná galéria Žilina

Lenčová 8995
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Dana Mráziková: 0908 979 468 
ŽILINSKO-BYTČIANSKO
zilinsko@regionpress.sk
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Zamestnávatelia: Oznámte Sociál-
nej poisťovni typ právneho vzťahu 
zamestnancov do 25. februára.

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným 
zákon o podpore v čase skrátenej prá-
ce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, 
aby zamestnávatelia prostredníctvom 
e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni 
informáciu o type právneho vzťahu 
ich zamestnancov. Od typu právneho 
vzťahu je odvodená aj zmena pri plate-
ní poistného do Sociálnej poisťovne a 
financovanie podpory v čase skrátenej 
práce. V tejto súvislosti sa Sociálna po-
isťovňa obracia na tých zamestnávate-
ľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby naj-
neskôr do 25. februára 2022 oznámili 
typ právneho vzťahu každého zamest-
nanca v záujme korektných údajov a 
platenia poistného v správnej výške 
podľa nového zákona.

Ako už Sociálna poisťovňa kon-
com minulého roku informovala, pre 
zabezpečenie výkonu zákona o pod-
pore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) 
potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, 
ktorí majú potrebné údaje o svojich za-
mestnancoch. V spoločnom záujme za-
mestnávateľov i Sociálnej poisťovne je, 
aby zamestnanci boli naďalej aj podľa 
nového zákona správne v Sociálnej 
poisťovni evidovaní a mali odvedené 
poistné v správnej výške.

Sociálna poisťovňa v uplynulom 
čase urobila viacero krokov pre uľah-

čenie evidencie, ktorú zamestnávate-
lia pravidelne odosielajú do Sociálnej 
poisťovne. Keďže táto evidencia sa 
vykonáva prostredníctvom e-Služieb 
Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že 
zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, 
sa v súboroch obsahujúcich zoznamy 
zamestnancov dobre orientujú a rých-
lo porozumejú aj doplneným prvkom v 
tejto evidencii. Zamestnávatelia si tam 
najnovšie nájdu možnosť exportu sú-
boru, ktorý obsahuje výlučne zoznam 
zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. 
Tento súbor je pre nich novou pomôc-
kou, ktorá im uľahčí plnenie povinnos-
tí a kontrolu zamestnancov, ktorí platia 
poistné na podporu v čase skrátenej 
práce.

Úplná a presná evidencia v Soci-
álnej poisťovni, okrem plnenia povin-
ností podľa zákona, bude v budúcnosti 
znamenať aj bezproblémové a rýchle 
vybavenie finančnej podpory. 

Dôležité pre zamestnávateľov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti

13. februára 1894  
bratia Lumièrovci si nechali patentovať kinematograf – kombiná-
ciu filmovej kamery a projektoru.

Výročia a udalosti

15. februára 1991  
bola podpísaná Vyšehradská zmluva o spoluprácu medzi Čes-
ko-Slovenskom, Maďarskom a Poľskom.

Výročia a udalosti

OPERÁTOR VÝROBY 
automobilový priemysel

ZAUJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

MZDA od

Miesto:

PRACOVNÁ
PONUKA

Kontakt: inzercia@p-r.sk
0917 489 713 I www.p-r.sk
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803
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SKLADNÍK

MZDA od 1050€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZerÁT,KTOrÝ
PreDÁVA
0905 362 803
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov
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8Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

v Žiline
850 € brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0948 696 208
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