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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
Barbora Gajdošová      0915 780 751

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (50.780 domácností)

Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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10. apríla 1912   
vyplával Titanic z anglického prístavu 
Southampton.

Výročia a udalosti 11. apríla 1792   
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

Výročia a udalosti

Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo

hlavne pre dôchodcov !
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Tel:0905 267 750 ŽILINA
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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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• preprava �nančnej hotovosti
• vedenie motorového vozidla
• ďalšie činnosti súvisiace s prepravou
   �nančných hotovostí v rámci 
   Žilinského kraja
Ponúkame:
• mzda: 890 – 1200 EUR 
• NÁBOROVÝ  PRÍSPEVOK vo výške
  1500 EUR
• PRÍSPEVOK za odporučenie zamestnanca
   vo výške 1000 EUR
Požadujeme:
• odborná spôsobilosť typu S
• 2 roky prax pre SBS služby
• zbrojný preukaz

PRACOVNÍKA PREPRAVY
HOTOVOSTI A CENÍN

Bližšie informácie: 0918 992 231 alebo

personalistika@loomis.com

PRIJME
IHNEĎ
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»JAWA SIMSON BABETA 
MUSTANG PIONIER MOPED 
STADION KUPIM TIETO MOTOR-
KY, PONUKNITE 0904274781
»Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, BABETU, aj die-
ly.0949505827
»Odkupim vase auto aj v hor-
som stave od r.v.2003 aj bez 
STK. 0910710273

» SURNE KUPIM GARZONKU 75 
AZ 80 TIS AJ NEPREROBENU 
TEL0907141693

»Kúpim haki lešenie. tel 0908 
532 682

»Pre zberatelov-väcsie radio 
Tesla „Opera“,skrinovy gra-
mofon,kotucovy magneto-
fon,aj jednotlivo.Cena:lac-
no-dohodou.0907214543

»41r slobodná mamina hľa-
dá partnera.0915459817

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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.

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Žilina
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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A k tomu odmena

za riadne splácanie

www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESA NE
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Bezpečnostné dvere  už od 359€
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Medovka lekárska je nenáročná by-
linka s príjemnou citrónovou aró-
mou a mnohorakým využitím pre 
naše zdravie. Pestovať ju môžete v 
záhrade, ale darí sa jej aj v črepníku 
na terase či balkóne.

Liečivé účinky - Medovka lekárska 
upokojuje našu psychiku, vďaka čomu 
je výborným bojovníkom proti nespa-
vosti, ale využitie nachádza aj pri lieč-
be ľahších foriem depresie. Pozitívny 
vplyv má medovka aj na naše trávenie, 
pomáha pri nechutenstve či nadúvaní. 
Zároveň táto rastlinka zlepšuje pamäť a 
uľaví pri bolesti hlavy.

Pestovanie - Medovka je nená-
ročná na pestovanie, zvládne slnko i 
polotieň. Dopestovať si ju môžeme zo 
semiačok, alebo z priesad. Výsadbu z 
priesad do voľnej pôdy či kvetináčov 
zväčša realizujeme v mesiacoch apríl a 
máj, ale nič sa nestane, keď ju zasadíte 
aj o čosi neskôr.

Zber - Z medovky zbierame najmä 
listy a to tesne pre obdobím kvetu, za 
suchého počasia a najlepšie v popolud-
ňajších hodinách. Zbierať ich môžeme 
aj dvakrát za sezónu, len treba počkať, 
kým po prvom zbere narastú nové asi 
30 cm vysoké stonky.

Použitie - Z lístkov medovky si mô-
žete uvariť čaj, či sirup, ale pridávať ich 
môžete aj do limonád a zeleninových či 
ovocných šalátov. Rovnako sa využíva-
jú pri zdobení koktailov či múčnikov. 
Ak všetky lístočky nespotrebujete, mô-
žete si ich usušiť. Stačí, ak ich rozložíte 
v jednej vrstve na plech a sušte na tep-
lom, suchom a dobre vetranom mieste.

Náš tip: Do nádobky určenej na vý-
robu kociek ľadu vložte celé lístky me-
dovky a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám v lete výborne poslúžia pri prípra-
ve nápojov.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj medovku lekársku používajte 
s mierou.

Medovka lekárska

» ren
Medovka lekárska. zdroj foto pixabay
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Kontakt: +421 902 044 444, cervenka@rssr.sk    

s

REVÍZNEHO TECHNIKA
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Plat: 1500 - 2500 EUR
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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15. apríla 2019  
zachvátil katedrálu Notre-Dame vo fran-
cúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521   
bol Martin Luther exkomunikovaný.
 

Výročia a udalosti
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803
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KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť
Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


