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starého kľúča 
NA KĽÚČ S NOVÝM 
DIZAJNOM!
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Prerobenie

Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VŔTANIE
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LeTáKY
0915 780 751
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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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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti

22. februára 1940    
na Slovensku bola rozdelená skonfiškova-
ná pôda patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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Kombinovaná spotreba 1,0 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 23 – 133 g/km (podľa normy WLTP).

Jedinečný

NOVÝ 
PEUGEOT

308
AJ HYBRID

Kombinovaná spotreba 1,0 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 23 – 133 g/km (podľa normy WLTP).

Jedinečný

NOVÝ 
PEUGEOT

308
AJ HYBRID

Kombinovaná spotreba 1,0 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 23 – 133 g/km (podľa normy WLTP).

Jedinečný

NOVÝ 
PEUGEOT

308
AJ HYBRID
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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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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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»Kúpim staré motorky a mo-
pedy aj diely 0940086411
Kúpim akékoľvek motorky 
JAWA,Čz,Simson aj diely. 
0949 505 827
ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA Tel: kontakt: 0908 205 
521

Kúpim dom/byt v CA a okolí 
v hotovosti do 100000eur, 
0951676236

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
kontakt: 0908 532 682

»Kúpim MINCE BANKOVKY 
MEDAILY MILITARIE atď...Tel: 
kontakt: 0940 086 411

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
3
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,90

EUR
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Kamala – estetická klinika  J. M. Hurbana 4  Žilina 010 01       www.kamala.sk  info@kamala.sk  0911 080 999    

 
zdravie a tvarovanie postavy
omladenie a výživa pokožky
ošetrenie a výživa vlasov
kozmetické produkty a procedúry
modelovanie a kontúrovanie tváre
zväčšenie a kontúrovanie pier
laserové ošetrenia prístrojom
Fotona SP Dynamis

SLUŽBY A PRODUKTY
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Veľká okružná 25, 010 01 Žilina    Tel.: 041/562 15 28    www.spssza.sk   spssza@spssza.sk

Konštrukcie pozemných stavieb
Pozemné stavby a architektúra
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Žiaci na odbore STAVITE STVO si volia špecializáciu:
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ

IMaGE – SPŠS
Inovujeme Modernizujeme a Graficky  Experimentujeme – Spolo ne Plníme Študentské Sny

IMAGRAM - Inovujeme Modernizujeme Aktivujeme Gramotnosti

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV:

3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

3917 M 06  TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - v stavebníctve

3650 M  STAVITEĽSTVO

Ak nie ste rozhodnutí na ktorú školu sa 
vyberiete po skončení 9. ročníka, prečítajte 
si, čo Vám ponúkame:

Nachádzame sa v centre mesta, s poho-
dlným peším prístupom na autobusovú, 
či železničnú stanicu.
Sme kvalitnou odbornou školou s dlho-
ročnou tradíciou spojenou s moderným 
spôsobom vyučovania a moderným vy-
bavením.
Zapojením sa do projektov EŠF s názva-
mi IROP a IMAGRAM, škola získala vy-
bavenie najmodernejšou didaktickou 
technikou, žiaci sa učia v  nových zre-
konštruovaných  triedach,   učitelia sa 
vzdelávajú a  vytvárajú si kvalitné pod-
mienky na svoju prácu.
Presvedčíte sa, že nie je škola ako škola, 
že stredná odborná škola nie je to isté 
ako stredná priemyselná škola.

Podrobné informácie o kritériách prijímania žiakov do 1. ročníka, 
o škole, o študijných odboroch, o aktivitách školy v čase vyučovania, 
ale aj o mimoškolských aktivitách nájdete na www.spssza.sk, 
kde nájdete všetko, ČO VÁS ZAUJÍMA

Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Do jubilejného ročníka Parasport24 tour  
sa chcú zapojiť už tri kraje - Žilinský, 
Trenčiansky a Spišský, uviedol organi-
zátor akcií a šéf občianskeho združenia.

Charitatívne podujatie Parasport24 
tour odštartuje 16. apríla v Žabokrekoch 
pri Martine Turčiansky beh. Podľa šéfa 
občianskeho združenia Parasport24 Mi-
roslava Buľovského budú súčasťou 15. 
ročníka aj Trenčiansky beh 14. mája a 
Spišský beh 10. septembra. Výťažok z tur-
né poputuje vybraným sociálne slabým 
rodinám, hendikepovaným jednotliv-
com aj inštitúciám.

Účastníci doterajších ročníkov prebi-
cyklovali spolu takmer 4000 kilometrov. 
„Spolu sme vyzbierali pomoc v hodnote 
takmer 350.000 eur. Každý, komu sme 
pomohli, s nami pomáha ďalej. Preto 
zväčšíme našu akciu a zároveň vymení-
me druh športu. Bicyklovanie zameníme 
za beh a nordic walking, kde sa môže 
zapojiť viac ľudí,“ vysvetlil organizátor 
akcií a šéf občianskeho združenia.

Doplnil, že do jubilejného ročníka 
chcú zapojiť tri kraje - Žilinský, Trenčian-
sky a Spišský. „Ale hlavne je naším cieľom 
zapojiť nielen tisícky bežcov priamo na 
akciách, ale aj vo svete takzvaným virtu-
álnym behom. Bude sa dať behať v mieste 
bydliska, na dovolenke, skrátka kdekoľ-
vek. O to sa postaráme propagáciou na 
sociálnych sieťach,“ dodal Buľovský.

„Žijeme ťažšiu dobu na organizova-
nie akýchkoľvek podujatí. Preto je po-
trebné veci meniť tak, aby bolo možné 
plniť ciele, ktoré si dávame. Stále platí 
moje motto ‚cestu nájdeme, alebo si ju 
urobíme‘. Teraz sme si našli novú a vďaka 
skvelým ľuďom ju aj zvládneme, aby sme 
pokračovali v pomoci iným,“ uzavrel Mi-
roslav Buľovský.

Občianske združenie P&ARASPORTt24 
vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizá-
cii rôznorodých projektov na podporu ľudí 
s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú 
obmedzené podmienky na získavanie fi-
nančných a iných prostriedkov pre vlast-
ný rozvoj. Tým ktorým pomôže, potom 
ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším 
rodinám po celom Slovensku. Všetky in-
formácie nájdete na www.parasport24.
com. Krátky zostrih, ako PARASPORT24 
pomáha nájdete na https://www.youtube.
com/watch?v=98rvXGMW3ow

Charitatívny beh na pomoc 
sociálne slabým rodinám

» red

NeJDe VáM bIZNIS?
KONTAKTuJTe NáS

kysucko@regionpress.sk
Tel. kontakt: 0915 780 751
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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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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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