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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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MAĽOVANIE, 
ČISTENIE, 

REKONŠTRUKCIE 

FASÁD
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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

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
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VOLAJTE

0919 345 760

V posledných rokoch sa smartfó-
ny udomácnili v našich životoch a 
máme ich neustále na dosah. Sme 
vždy a kdekoľvek online. Mnohí 
sa aj vďaka nim čoraz viac pripú-
tavajú k sociálnym sieťam a život 
na nich dokonca uprednostňujú 
pred životom reálnym.

Keď som pred časom na terase 
kaviarne popíjala čaj, k susedné-
mu stolu si prisadol mladý pár. Obaja 
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a 
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť 
ich natoľko pohltila, že ani nezare-
gistrovali príchod čašníčky. Hneď 
potom, ako urobili objednávku, opäť 
sa pohrúžili do svojho virtuálneho 
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď 
im čašníčka priniesla kávu. V jednej 
ruke šálka, v druhej mobil. Občas 
sa naň dokonca aj usmiali, občas 
urobili nejakú grimasu a popri tom 
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevní-
majúc jeden druhého, tobôž okolitý 
svet. Čo im však istotne neuniklo, 
boli správy či statusy na Facebooku.

Mobilné telefóny a počítače 
majú vplyv na náš každodenný 
život a či sa nám to páči, alebo nie, 
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Pla-
tíme pomocou nich účty, uzatvára-
me dôležité obchody, nakupujeme, 
vzdelávame sa, vyhľadávame infor-
mácie, komunikujeme s okolitým 
svetom, sledujeme videá, zabávame 
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych 
sieťach dokonca viac priateľov ako 
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí, 
ktorí sa od mobilov stávajú úplne 
závislými.

Pravdou je, že pokrok nezasta-
víme. Veda sa uberá vpred míľový-
mi krokmi a neustále prichádza s 
novými technológiami, ktoré nám 
skvalitňujú a uľahčujú život. Len 
mám občas strach, že nás všetky 
tie vylepšenia jedného dňa úplne 
prevalcujú. Často si kladiem otázku, 
ako nájsť rovnováhu medzi virtuál-
nym a reálnym svetom, 
ako dosiahnuť to, aby 
sme zostali v kontak-
te s modernou do-
bou a zároveň ne-
prekročili medze 
únosnosti?

Pokrok nezastavíme, ale...

» Renáta Kopáčová, redaktorka

16. apríla 1945 
začala Červená armáda definitívny útok na nemecké vojská brá-
niace Berlín.

Výročia a udalosti

Aktuálna novela zákona o azyle 
okrem iného upravuje aj poskyto-
vanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného 
útočiska. Tento príspevok budú 
ubytovateľom vyplácať samosprávy 
z prostriedkov poukázaných z mi-
nisterstva vnútra.

Výška príspevku za ubytovanie 
sa bude vyplácať v závislosti od veku 
ubytovaných osôb, pričom za maloleté 
osoby do 15 rokov bude tento príspevok 
vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
-7 eur za jednu noc ubytovania odíden-
ca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕši-
la vek 15 rokov, 
-3,50 eura za jednu noc ubytovania od-
ídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 
nedovŕšila vek 15 rokov. 

Na príspevok za ubytovanie majú 
nárok osoby a subjekty, ktoré nepo-
skytujú ubytovanie na základe živnos-
tenského oprávnenia:
-vlastníci bytov a rodinných domov, 
-takzvané ubytovacie zariadenia ur-
čené na krátkodobé ubytovanie / pod-
mienkou je, že ide o nepodnikateľské 
subjekty/, 
-obce a vyššie územné celky / ak uby-
tovanie poskytnú bezodplatne priamo 
alebo prostredníctvom svojej rozpoč-
tovej alebo príspevkovej organizácie /. 

Podmienky získania príspevku 
za ubytovanie - základnou podmien-
kou pre získanie príspevku je uzavretie 
zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi 
majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. 
„Musí ísť o osobu odídenca, teda o oso-
bu so štatútom dočasného útočiska. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s 
odídencom zmluvu predloží obci. Obci 
zároveň po skončení každého kalen-
dárneho mesiaca predloží výkaz o poč-
te nocí, v ktorých skutočne poskytoval 
odídencovi ubytovanie,“ upozorňuje 
rezort vnútra.

Príspevok bude oprávnenej osobe 
vyplácať obec - na účet v banke alebo 
v hotovosti. K výplate finančných pro-
striedkov prenajímateľovi dôjde až po 
tom, ako obec tieto finančné prostried-
ky dostane od ministerstva vnútra.

Príspevok za ubytovanie 
utečencov pre občanov

» ren
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti

INZErCIa
0915 780 751
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»SČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Ponúkam žene lásku. Tel. 
kontakt: 0908 828 207 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KY medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KY 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

19. apríla 1971   
odštartovala na obežnú dráhu stanica Sa-
ľut 1.

Výročia a udalosti

Reforma ochrany prírody prináša 
jednotnú správu štátnych pozem-
kov v národných parkoch pod jed-
nou strechou a deväť národných 
parkov zároveň získalo právnu sub-
jektivitu. Ide o Tatranský národný 
park, Národný park Nízke Tatry, Ná-
rodný park Slovenský raj, Národný 
park Muránska planina, Národný 
park Malá Fatra, Národný park Veľ-
ká Fatra, Národný park Poloniny, 
Národný park Slovenský kras a Pie-
ninský národný park.

Správy tak začínajú spravovať 
štátne pozemky v národných parkoch 
a s tým súvisiaci hnuteľný i nehnuteľný 
majetok, lesníkov a ďalších zamest-
nancov, ktorí prešli v rámci delimitácie 
z organizácií v zriaďovateľskej a za-
kladateľskej pôsobnosti Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR pod rezort životného prostredia. 
„Sme na začiatku dlhej cesty, ktorá 
pomôže slovenskej prírode a ľuďom v 
regiónoch. Našou snahou bude zlepšiť 
národné parky, ich vnímanie medzi 
verejnosťou a nastaviť fungovanie tak, 
aby sa podporovalo základné poslanie 
– ochraňovanie prírody a krajiny, ale 
zároveň umožniť ľuďom prírodu zažiť,“ 
vysvetlil riaditeľ odboru správy národ-
ných parkov MŽP Matej Dobšovič.

Zásadne sa mení spôsob hospo-

dárenia v národných parkoch, pri-
čom prioritou je zastaviť úbytok lesov, 
biodiverzity, podporovať udržateľné 
hospodárenie v lesoch národných par-
kov a menej zásahov.

Do troch mesiacov od zriadenia 
správy parku bude pri správach ná-
rodných parkov zriadený poradný, od-
borný, konzultačný a iniciačný orgán 
– Rada národného parku. Zastúpenie 
v rade budú mať samosprávy, miestni 
podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia 
odbornej verejnosti, či záujmové zdru-
ženia, pôsobiace na území národných 
parkov.

Ďalšie štátne pozemky na území 
národných parkov v 3. stupni ochra-
ny sa presunú pod správu národných 
parkov po prijatí zonácie, ktorú chystá 
rezort životného prostredia.

Národné parky 
začínajú slúžiť prírode

» ren
Ilustračné foto. zdroj pixabay
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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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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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