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BÍLE - BIELE

KARPATY

euroregion

Najmladšie mesto na Kysuciach expanduje v každom smere. Pred piatimi rokmi otvorili prvé
futbalové ihriskosumeloutrávouaosvetlenímvokreseČadca.

V rámci projektu Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí sa v meste Krásno
nad Kysucou uskutočnilo školenie futbalových trénerov UEFA B a školenie UEFA C. Počet
respondentovpre licenciuBbolo16 (4 českí partneri) a pre licenciu C24. Cieľomprojektubola analýza
kvality práce trénera, s ktorou sa počíta pri futbalových zápasoch a zlepšenie ich zručností pre ďalšiu
prácusmládežou.
Respondenti získali licenciu UEFA B, ktorúmožno považovať za vysoký štandard. Časť ich kolegov si v
prehĺbilavedomosti v rámci licencieC.

Okrem spomínaného ihriska, mesto disponuje i futbalovým štadiónom, hokejovou
arénou, OCRworkoutovým ihriskom, unikátnou cyklotrasou, či ďalšiemenšie ihriská pre
detiamládež.Nienadarmonašemestonazývajúmestomšportu.

„Mesto Krásno nad Kysucou uhradilo všetky náklady súvisiace s projektom a trénerskú licenciu si mohli
zabezpečiť aj tréneri prípraviek , čimládeže. Veríme, ženašemestoprispelo k skvalitneniu futbalunie len
v Kysuckom regióne, ale aj v celom Žilinskom kraji. Dúfame, že účastníci budú v dobrom spomínať na
naše mesto. Nech entuziazmus a nadšenie pre futbal im vydrží čo najdlhšie, aby získané skúsenosti
odovzdávaliďalšej futbalovejgenerácii“,dodalnazáverprimátor.

Krásno nad Kysucou - mesto športu
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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

DISTRIBÚCIA (29.300 domácností)

6
5
-0
9
1

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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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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viac info: www.riecky.eu
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti

InZERCIA
kysucko@regionpress.sk
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
td).tel. 0907 687634

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

»Predám zbytky látok, 
podšívku  Tel. kontakt: 041 
565 3095 

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    
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Kontakt: personalne@aproxima.sk

 

Tel: 0917 167 682      www.aproxima.sk

  

  
   

APROXIMA, s.r.o.

 

 

Hladáme do svojho tímu

POKLADNÍK/ČKA

Nástupný plat 738,- € brutto 
+ príplatky

Práca na 3 zmeny 
v Kysuckom Novom Meste
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Kontakt: personalne@aproxima.sk

 

Tel: 0917 167 682      www.aproxima.sk

  

  
   

APROXIMA, s.r.o.

 

 

Hladáme do svojho tímu

SKLADNÍK

Nástupný plat 885,- € brutto 
+ príplatky

Práca na 1 zmenu 
v Kysuckom Novom Meste
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* Platí pri financovaní vozidla Hyundai i30 1,0 T-GDi (88kW) N Line prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou vo výške 40,00 %, dobou splatnosti úveru 48 mesiacov a max. ročným nájazdom 30 000 
km. Prvých 47 splátok je vo výške 164,96 €. Posledná splátka je vo výške 6 572,58 €. Uvedené splátky sú vrátane poistenia v poisťovni Generali Poisťovňa, a. s. Mesačná splátka havarijného poistenia je vo výške 
42,79 €. Mesačná splátka povinného zmluvného poistenia je vo výške 12,50 €. Mesačná splátka poistenia finančnej straty je vo výške 10,79 €. Uzatvorenie uvedených druhov poistenia je podmienkou získania 
spotrebiteľského úveru. Úroková sadzba je 0,00 %, spracovateľský poplatok je 334,62 € a poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 1,00 € (RPMN 7,05 %). Celková výška spotrebiteľského úveru je 11 
154,00 € a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť vrátane akontácie, poplatkov a poistiek, je 22 097,46 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s. Táto ponuka je nezáväzná, 
má informatívny charakter.
** Kombinovaná spotreba: 6,0 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 135 – 147 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.

**

Pred cestou svojim blízkym sľubujeme, že sa bezpečne vrátime domov. Preto sú modely Hyundai i30 N Line vybavené smart technológiami, špičkovou bezpečnosťou a modernou konektivitou. 
Predný a zadný športový nárazník, zadný difúzor, výfuk s dvojitou koncovkou a športové doplnky interiéru zdobené logom N a prešívaním červenou niťou navyše robia z bežného vozidla skutočnú 
štýlovku dostupnú hneď v troch atraktívnych karosárskych prevedeniach – hatchback, kombi a fastback.

Pre všetkých, ktorí si objednajú Hyundai i30 N Line do 30. júna 2022, je pripravený balík zaujímavých výhod: 
• 500 € extra bonus pri financovaní cez ReFresh paušál, 
• zľavu až do 330 € na balík originálneho príslušenstva (pre verzie hatchback a kombi), 
• 100 % garanciu ceny vozidla.

Okrem toho získate aj 5 rokov záruky bez obmedzenia najazdených kilometrov, 5 rokov asistenčných služieb zadarmo a zľavu do výšky 65 % na sadu štyroch zimných pneumatík.

Viac informácií získate u predajcov Hyundai a na www.hyundai.sk.

Prečo len z A do B,  
keď môžete ísť ďalej?
Hyundai i30 N Line.  
Pripravené pre vás.

Už od 165 € 

* Platí pri financovaní vozidla Hyundai i30 1,0 T-GDi (88kW) N Line prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou vo výške 40,00 %, dobou splatnosti úveru 48 mesiacov a max. ročným nájazdom 30 000 
km. Prvých 47 splátok je vo výške 164,96 €. Posledná splátka je vo výške 6 572,58 €. Uvedené splátky sú vrátane poistenia v poisťovni Generali Poisťovňa, a. s. Mesačná splátka havarijného poistenia je vo výške 
42,79 €. Mesačná splátka povinného zmluvného poistenia je vo výške 12,50 €. Mesačná splátka poistenia finančnej straty je vo výške 10,79 €. Uzatvorenie uvedených druhov poistenia je podmienkou získania 
spotrebiteľského úveru. Úroková sadzba je 0,00 %, spracovateľský poplatok je 334,62 € a poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 1,00 € (RPMN 7,05 %). Celková výška spotrebiteľského úveru je 11 
154,00 € a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť vrátane akontácie, poplatkov a poistiek, je 22 097,46 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s. Táto ponuka je nezáväzná, 
má informatívny charakter.
** Kombinovaná spotreba: 6,0 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 135 – 147 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.

**

Pred cestou svojim blízkym sľubujeme, že sa bezpečne vrátime domov. Preto sú modely Hyundai i30 N Line vybavené smart technológiami, špičkovou bezpečnosťou a modernou konektivitou. 
Predný a zadný športový nárazník, zadný difúzor, výfuk s dvojitou koncovkou a športové doplnky interiéru zdobené logom N a prešívaním červenou niťou navyše robia z bežného vozidla skutočnú 
štýlovku dostupnú hneď v troch atraktívnych karosárskych prevedeniach – hatchback, kombi a fastback.

Pre všetkých, ktorí si objednajú Hyundai i30 N Line do 30. júna 2022, je pripravený balík zaujímavých výhod: 
• 500 € extra bonus pri financovaní cez ReFresh paušál, 
• zľavu až do 330 € na balík originálneho príslušenstva (pre verzie hatchback a kombi), 
• 100 % garanciu ceny vozidla.

Okrem toho získate aj 5 rokov záruky bez obmedzenia najazdených kilometrov, 5 rokov asistenčných služieb zadarmo a zľavu do výšky 65 % na sadu štyroch zimných pneumatík.

Viac informácií získate u predajcov Hyundai a na www.hyundai.sk.

Prečo len z A do B,  
keď môžete ísť ďalej?
Hyundai i30 N Line.  
Pripravené pre vás.

Už od 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

InZERCIA
kysucko@regionpress.sk
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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 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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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


