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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Týždenne do 29 000 domácností

www.ckrebeka.sk

AUTOŠKOLA
akcia - 590€ za kurz

TOP FIRST MOMENT
Leto 2019
Bulharsko, Chorvátsko

Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

asnomito@gmail.com

85_0028

Poznávacie a Pútnické zájazdy

výpočtová technika
registračné pokladne
software
E - shop
tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk

OPRAVÍM VÁŠ
POČÍTAČ

61-0002

BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

autobusová , individuálna doprava

Letecky do celého sveta

61_0012

Novotný Andrej

0907 923 974

Preinštalovanie Windows
Prečistenie a opravy

61_0033

začiatok kurzu

NOMITO

info

Nefajčiarska kaviareň
spojená s umením kávy a obrazu

23.01.2019

0915 154 585
NON-STOP

predajné miesto:

CK Rebeka,
PARTIZÁNSKA 45

5
ART CAFÉ Rhodyo
Bardejov

Najčítanejšie regionálne noviny

+ diagnostika

61_0026

85_0040

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Plánujete novostavbu alebo
výmenu okien?

PRÍĎTE K NÁM
NA OKNÁ A DVERE

- Kvalitný nemecký plastový profil
- Dvojsklo aj trojsklo
- Výroba priamo v Bardejove
- Široká farebná škála

TERAZ V ZIMNÝCH ZĽAVÁCH
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61_0031

Bardejov , Duklianska 3750, plasttime@plasttime.sk
t.č.0915 788 487, www.plasttime.sk

1

minimálna sadzba 1,5 €

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ

VYHLASUJE
SÚŤAŽ O LÍSTKY
NA KONCERT
viac na str. 13

TAXI
FISH
24 HODIN NONSTOP

1 pásmo 0,70€/km
(Jazdíme bez štartovného)

0918 568 546
054 472 29 99

príjmeme vodiča do taxislužby

61_0023

0903 539 712

85_0037

Aj u Vás doma

Téma týždňa

» Predám: Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena 6900
+ dohoda. Tel.0944 383 151
» Predám Chevrolet Aveo
rok výroby 7/2008, benzín,objem 1150 cm, výkon 53
kW, najazdených 122 tis.
km,strieborná
metalíza
svetlá,STK a EK platná do
06/2020.Viac info po telefone,tel.č 0908 303 218

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827
» Kúpim staršiu Felícu do 9
rokov, môže byť aj na LPG.
Tel 0903 527 001, 0949 203
638

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Nedávno som na sociálnej sieti videl
sken riešenia úlohy žiakom I. stupňa.
Mal v nej vysvetliť podľa mapy cestu
z jedného miesta na druhé. Ako prvý
krok uviedol: Zapni si navigáciu! Milá,
no logická odpoveď, ktorá ma motivovala k zamysleniu sa.
Úloha smerovala k tomu, aby žiak
preukázal, ako sa orientuje na mape,
ako rozlišuje cesty a chodníky, ako
rieši vzdialenosti. Očakávala sa podobná odpoveď od každého žiaka. A
v tom zasiahla tvorivosť, divergentné
myslenie (odlišné), inakosť. Otázkou
do diskusie však je, či je takéto riešenie
potrebné. Ak si však spomenieme na
rôzne osobnosti kultúrneho, vedeckého či politického života, ľahko si odpovieme, že práve vďaka onej tvorivosti
pomohli sebe, svojmu okoliu, ľudstvu.
Preto je zarážajúce, že slovenský školský systém potláča tvorivosť, rozvíja ju
možno tak na výtvarnej výchove. Učebné osnovy, ale aj unifikované národné
testovania vyžadujú štandardizované
odpovede v osi správne - nesprávne,
nič medzitým. Avšak práve tvorivosť
je tá, čo posúva hranice poznania, ale
aj jeho aplikáciu, keď sa tvorivý nápad
stane užitočným
Druhá vec, ktorá mi pri spomínanej

Štefánikova 64
085 01 Bardejov

úlohe napadla, je klasická škola vs.
technológie. Isto, je veľmi dobré, keď
sa žiaci učia niektoré zručnosti manuálnym, pamäťovým spôsobom. Avšak
informácií, poznatkov a požadovaných
schopností je v súčasnosti tak veľa, že
často aj nás, staršiu generáciu, zachraňuje technika. Ani nie preto, že by sme
si nevedeli vypočítať, koľko litrov farby potrebujeme na vymaľovanie bytu
alebo ako sa dostaneme z Bratislavy
do Žiliny bez využitia spoplatnených
ciest. Ale preto, že to ušetrí čas, ktorý
môžeme venovať konceptu maľovania
bytu alebo cestovnému plánu počas
jazdy do Žiliny. Mobil, kalkulačka, čítačka kníh síce nahrádzajú niektoré
úkony, ktoré klasická škola vyžadovala, resp. vyžaduje, no zároveň otvárajú
nové obzory, myšlienky, nápady, vedú
k poznávaniu na inej úrovni.
Tvorivosť a inklúzia s modernou
dobou sa napriek zrealizovaným kozmetickým úpravám osnov drzo nazvaných „reforma“ vzdelávania potláčajú.
A to som spomenul iba dva aspekty.
Mnohé zanedbania tvorcov kurikula
svedčia o tom, že sme od skutočnej reformy na míle vzdialení.

začína 29.1.2019
o 14.00 hod a o 15.00 hod
vodičský kurz na skupinu
„B“ (osobný automobil)
ZAHÁJENIE KURZU BUDE
V SPOJENEJ ŠKOLE V UČEBNI
AUTOŠKOLY.
Za vodičský kurz možnosť
úhrady aj na splátky.

Kontakt: Alojz Petraško
t.: 0948 530 857, 054/4880170
autoskola@spojenabj.sk

85-0055

01 AUTO-MOTO / predaj

Zapni si navigáciu!

RENEWAL AGENCY S.R.O.

» Ján Papuga

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

riaditeľ ZŠ

PRÍJME ĽUDÍ DO NEMECKA
AJ BEZ ZNALOSTI NJ

05 DOMY / predaj
» Predám drevenú chatu
nad Cenovým mlynkom,
555 m2, 0908561051

- SKLADNÍK ...........9,49 EUR
- VZV, RETRAK ...........9,49 EUR
- OPERÁTOR VÝROBY ...9,49 EUR

06 POZEMKY / predaj
» Predám záhradu 1800m
2, vhodnú na stavbu rodinného domu, v obci Janovce.
Tel. 0908 408 404

INFORMÁCIE NA TEL. Č.:

0948 443 426,
0948 464 487,
0949 231 273

07 REALITY / iné
» Prenajmem garáž v BJ
0915896540

TOP

OVNÉ

PRAC

KY

PONU

61_0019

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA
» Predám novú zváračku Herkules, ES 150, Turbo. Predám Wap-Einhell,
vysokotlaký čistič, 150
bar vhodný aj na čistenie
odpadu. Spolu len 200€
0905807835
°Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

83-0026

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.
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61_0015

» Predám staršiu veľmi
zachovalú obývačku, rozkladací gauč, dub. stôl, 4
stoličky, koberce, 2 valendy
s ulož. priestorom, koberce.
Ceny dohodou 0907274664
» Predám obývaciu stenu,
cena dohodou. Tel: 0904
005 480

3
ŠKOLY

Kto nechce byť lepší, prestáva byť dobrý
Cirkevná spojená škola
bilingválne Gymnázium sv. Jána Bosca

Vás pozýva na

Deň otvorených dverí
30. januára 2019 od 8.00 do 13.00 hod.
v priestoroch školy, Jiráskova 5 v Bardejove
Čaká na vás zaujímavý a bohatý program:

Na ôsmakov, deviatakov, rodičov a verejnosť sa tešia
pedagógovia i zahraniční lektori školy.

Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov
www.cssbj.sk | +421–54–472 28 48
85_0044

partnerské školy:

» Hamlet« – projektové vyučovanie na hodinách slovenského jazyka
» Francúzske prekvapko« – naplníme vaše srdcia a brušká
» Let' s talk« – konverzačné aktivity s britským lektorom
» Z fyzikálno-chemickej kuchyne« – hókusy-pókusy
» Školský relax« – ukážka halového veslovania
» From books to movies«
» The World of History«
» Un poco do España«
» V škole don Bosca«
» Kvíz D – A – CH«
»Poznáš Európu?«
»Občerstvenie«
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85_0059

4
STAVBA
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5
GASTRO, ZDRAVIE
BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Stöcklova 20
bardeJOV
bardejovsko@regionpress.sk

61_0011

STROJOVÉ KOPANIE

Zemné výkopové práce

redakcia:

85-0052

Zemné výkopové práce

0905 719 137

AKCIA trvá od 20. 1. 2019
do 27. 1. 2019 alebo
do vypredania zásob!!!

ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ

MORCA-DELLA

0,88€

0,99€

180g, DUOMIX

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

0,33€

1,85€/L

dIstrIbúcIa (29 000 domácností)
Mestá-obce (každý týždeň): Raslavice, Tročany, Janovce, Kobyly,
Kľušov-Šiba, Richvald, Kružľov,
Gerlachov, Malcov, Lenartov, BJ.
centrum, BJ družba, BJ vinbarg,
BJ za Rajom, Kurov, Bardejovská
N.V., Dlhá lúka, Zborov, Smilno,
Sivdník , Stropkov, Giraltovce, Rokytov tarnov, Mokroluh, Marhaň,
Kračunovce, Kurima, Beloveža, Tisinec, Bokša, Komarov, Hrabovec,
Sveržov, Gaboltov, Hertník, Nižná
Polianka, Lukov, Snakov, Hrabske, Mihaľov, B.Zábava, Hažlín,
Harhaj, Porubka, Brezov, Lascov,
Andrejova, Lukavica, V.Voľa, Rešov, Fričkovce, Osikov, Becherov,
Stebník, Hankovce, Vyšný Orlík,
Bartošovce, Duplín-Stročín

Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

50g

3L, BIELE POLOSLADKÉ
OSTROŽOVIČ, 5,55€

InzercIa

Jaroslav Geci
0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
distribúcia:
Bc. Milan Kunst
0905 805 851
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?

MILA

VÍNO TOCCATA

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Zažite chuť Talianska
v pohodlí domova...

400g, SYROVÁ

ENERGY DRINK

20x32x45,5 cm

250ml, PURE, NICOLAUS

0,33€

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !
Objednávky:

KEČUP

1000g, JEMNÝ

0907 / 727 205

JEMNÁ VODKA

1,33€

0,7L, 38%, PRELIKA

EIDAM 45%

kavovary@regionpress.sk

4,88€

499

100g, NA VYPRÁŽANIE
KRAJINA PÔVODU: NEMECKO

0,44€

EUR

Svidník

Bardejov

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

85-0003

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

Chcete si
podať
inzerát?

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

DOPRAVA ZADARMO

západné slovensko
bV
bz
ds
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
sc
se
tO
tn
tt
zM

Sme certiﬁkovaná ﬁrma

Sme certiﬁkovaná ﬁrma predavajúca krabičkovú formu stravy podľa
Antónie Mačingovej (28 dňový stravovací program). Rozvoz stravy zabezpečujeme
našími kuriérmi, ktorí vam stravu donesú v dňoch UTOROK, ŠVRTOK,
NEDEĽA medzi 16:00 - 21:00. Po 1. donáškovom cykle sa nastaví čas a miesto
doručenia stravy podľa klienta. Stravu vyrábame z čerstvých surovín, následne
váku
ju šokujeme, vákuovo
zabalíme a skladujeme v chlade.
Roznos STRAVY: Bardejov, Prešov, Košice, Poprad,
Snina, Michalovce, Humenné, Stará Ľubovňa,
Levoča a podľa dopytu

Sme certiﬁkovaná ﬁrma

Viac informácii tu
www.donaska28.sk alebo na našom FB: donáška28
alebo na horúcej Infolinke: 0948 090 383
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
senecko
senicko+skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
Pd
zV
zH
za

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
Ke
Ks
sL
MI
PP
PO
sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné slovensko

Nezabúdajtem, nie dieta,
ale zdravé dlhodobé
stravovanie je kľúčom
k úspechu.

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

stredné slovensko

85_0049

Príklad:
RP BJ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

CHCETE ZMENIŤ
STRAVOVAVANE VO SVOJOM
ŽIVOTE?
Donáška 28 dňového programu
podľa Antónie Mačingovej

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Stropkov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133,
Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 40,85, Gaboltov 85,

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
spišsko+LE+GL

6
EDITORIÁL / SLUŽBY

» Výhodne predám úplne
nové veci: posteľ 180 x 200
s roštami 190€, kvalitné
matrace 400€, kvalitnú
práčku so sušičkou 350€,
malú chladničku 50€. Dôvod, zišlo z aktuálnej potreby. tel. 0902 496 601
» Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám krmnú repu.
0949103741
» Predám zemiaky 0,30€/
kg 0948007174
» Predám malé prasiatka,
odčervené a vykastrované.
Cena dohodou. Tel.: 0915
181 078
» Predám Barana, 8 mesačný. Aj na POLKY. cena Dohodou . 0905 805 977
» DARUJEM ŠTENIATKA, 0917
115 485

11 HOBBY A ŠPORT
» Predám lyžiarský set.
Lyže zn Head, výška 175cm,
s viazaním, k tomu lyžiarské topánky č.6-7 zn Nordica (nové). Cena dohodou.
0944 265 050

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Hľadám pravidelný odvoz BJ - PO. Príchod do PO
7 - 8:00, odchod z PO 16 17hod. 0903572045

15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám prácu v chránenej dielni, ZŤP 80%, Tel:
0907 639 012
» Zaopatrím vaše dieťa
alebo starých rodičov, skúsenosti mám. Tel: 0907 639
012

16 ZOZNAMKA

Ešte koncom decembra sa europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v Gyňove v
okrese Košice-okolie stretli s farmármi
z východného a južného Slovenska z
Iniciatívy poľnohospodárov. Cieľom
návštevy Slovenska bolo preskúmať
využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie. Farmári
na problémy poukazovali aj s približne 50 poľnohospodárskymi strojmi s
transparentmi, ktoré boli popri ceste
na trase z Barce do Gyňova.
Poľnohospodári hovorili napríklad
o sofistikovanej korupcii, nerešpektovaní súdnych rozhodnutí zo strany
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
podnikaní finančných skupín s pôdou,
neplnení sľubov, či zastrašovaní. Predstaviteľ iniciatívy František Oravec vnímal spoločné stretnutie za zúfalý krok
farmárov. „Okrem pána generálneho
prokurátora Čižnára nás nikto nechce
vypočuť. Mnohými listami sme sa snažili požiadať premiéra o stretnutie. Sľúbil, že sa s farmármi stretne. Chceme

ho upozorniť, že pri Košiciach sa pácha
veľký podvod s eurodotáciami na pôdu
v oveľa väčšom rozsahu, ako je prípad
Rošková,“ povedal. Zároveň vyjadril
presvedčenie, že delegácia rozprúdi
tému zneužívania agrodotácií, o ktorej
pred svojou smrťou písal aj zavraždený
novinár Ján Kuciak.
Český poslanec Tomáš Zdechovský
ako člen delegácie označil informácie,
ktoré si od farmárov z východného Slovenska počas posledných dvoch dní
vypočul, za neuveriteľné. Ako hovorí,
je potrebné vyvodiť dôsledky a osobnú
zodpovednosť. Podľa neho takýmto
spôsobom európske dotácie fungovať
nebudú. „V 27 štátoch EÚ to proste
funguje, prečo to nemôže fungovať na
Slovensku,“povedal s tým, že doterajšie opatrenia vlády nie sú dostatočné a
musia sa oveľa viac sprísniť.

F R É ZO VA N I E a
V L O Ž K O VA N I E
KOMÍNOV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov
> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., Lučivná 315

» TA SR

Michal Hudáč

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

MONTÁŽ - PROJEKCIA - PREDAJŇA Duklianska 34, Bardejov
VYUŽITE
U NÁS DOTÁCIE S PROJEKTOM
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
KÚRENIE
Kotly na biomasu
Slnečné konektory
PLYN
VODA
TEPELNÉ ČERPADLÁ
ÚPRAVNE VODY
Tepelné čerpadlá
Fotovoltické panely
SOLÁRNE KOLEKTORY
KÚPEĽNE
KOMÍNY
KRBOVÉ VLOŽKY A PECE
0907 086 007 - 0907 864 359
instalatherm@gmail.com - www.instalatherm.sk
S VÝMENNÍKOM NA VYKUROVANIE

- 1500 €

- 3700 €

- 1750 €

bardejovsko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

- 2550+990 €

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 206

Kvalitne výrobky pre Vašu spokojnosť

TU

Kvalitné značkové okna
SALAMANDER,
BLUEVOLUTION 82 a 92,
ALUPLAST, GEALAN
5/6/7-komorové profily s
trojitým tesnením
Rakúske kovanie MACO

mohla byť Vaša

REKLAMA

Kvalitná, energetický-úšporná montáž.

Oficiálny predajca výrobkov firmy WISNIOWSKI

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

tel. 0949 812 555, email: marek@interius-bj.sk
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85_%%47

Info: 0905 719 137

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

99-0013-1

09 DOMÁCNOSŤ

Farmári už stratili trpezlivosť

85-0043

Občianska
riadková
inzercia

7
INZERCIA

30 rokov na trhu

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

KAMENÁRSTVO
www.filarsky.sk
Stropkov

Hotelová akadémia
Jána Andraščíka,

POZOR!

30% ZĽAVY

ZIMNÁ AKCIA

Od zák lad ov až po stre chu ...

22
rokov

Seriózne a dískretné
jednanie, rýchla dohoda

VÝKUP A PREDAJ
VOZIDIEL

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného
majetku PSK zvereného do správy
správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
• zapísaného na LV 11526, katastrálne územie Bardejov, v meste Bardejov na ul. 29. augusta č. 4, na parcele číslo 215/2.

- Peniaze ihneď v hotovosti
- preberáme plnú zodpovednosť
za stav vozidla

PRÍSTREŠKY ALTÁNKY BALKÓNY a iné

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811
0944 954 155
0907 531 771

Ponuky je potrebné doručiť v termíne do 01. 02. 2019 do 13.00
hod. v zalepenej obálke s označením
„Obchodná verejná súťaž – Nájom – Nebytové priestory –
neotvárať!“
85_0057

avvauto.info@gmail.com

0918 623 064

PREDAJ BIELEJ TECHNIKY

85_0025

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže získate
na www.po-kraj.sk alebo na telefónnom čísle 054/488 51 26

www.promontglass.sk
87-0009

Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

na adresu školy: Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

85_0034

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM TDARMA
O 30% LACNEJŠIE AKO INDE
SP - 0905 256 079 SK - 0902 919 401

DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PROMONT GLASS s.r.o.

PARTIZÁNSKA 46, BARDEJOV
Tel.: 054 /4728471

Bardejovsko-Svidnícko
- Stropkovsko

STRÁŽCOVIA
VAŠEJ KUCHYNE

www.balsyn.sk 22 rokov na trhu

INTERIÉROVÉ DVERE

Rare, medium alebo well done?

KOMODY - KUCHYNE - NOČNÉ STOLÍKY - POSTELE - LAMELOVÉ ROŠTY
MATRACE - PERINY - VSTAVANÉ SKRINE - STOLIČKY A INÉ

VYBAVTE SI KUCHYŇU SPOTREBIČMI
Z RADU AEG MASTERY A ZÍSKAJTE

Komplet dvere so
zárubňou + kľučka
cena od 139,- EUR

CASHBACK

PENIAZE SPÄŤ

MONTÁŽ A DOVOZ

Kamenárstvo- Peter Klimek

E
VYUŽIT NE
N
Ó
Z
E
MIMOS Y.
V
A
ZĽ

54 € zdarma.

- Výkop hrobu + zhotovenie hrobky
- Vyhotovonie kvalitných
žulových kompletov
- Rekonštrukcie starých pomníkov
- Dopisovanie dátumov
- Služby spojené s pohrebom

Pri kúpe vstavaných
spotrebičov značky
Electrolux alebo
AEG v hodnote
nad 1000 €
11 dielna sada
hrncov v hodnote

/otvorenie a uzavretie hrobu poterom/

- Poradíme Vám pri výbere najlepšej
cenovej možnosti

Akcia platíod 1. 10. do 3. 12. 2018
a vzťahuje sa len na vybrané modely.

174 €

záruka predlžená na 7 rokov!!!

Objednávky: Radničné nám. 4, Bardejov alebo u Vás

85-0006

Príje
m

objed

návo
k na

rok 2
01

9

0903 204 761 0910 375 936

AKCIA

Pri kúpe varnej dosky
a elektrickej rúry
od zn. Electrolux
alebo AEG
panvica a rajnica
v hodnote

zdarma.

bj19-03 strana-

Viac informácií na
www.aeg.sk/bezobav.

Akcia platí do 31. 03. 2019 alebo do vypredania zásob.

7

61_0021

tel: 054/472 24 47 email: info@balsyn.sk facebook.com/balsyn.sk

85_0770

PO CELEJ SR

8
POLITIKA / INZERCIA

HARABIN: Otvorme oči.

POŽIČKY BARDEJOV

Poliklinika REMEDIUM, s.r.o. so sídlom v Bardejovských
Kúpeľoch poskytuje zdravotné služby v týchto
špecializovaných ambulanciách:
AMBULANCIA ORL,

tel. kontakt: 054/ 477 7511

UROLOGICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/ 477 7515

CHIRURGICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/ 477 7777

AMBULANCIA FBLR,
tel. kontakt: 054/477 7201

ESTETICKÁ PLASTICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 0917 446 827

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/ 477 7406

INTERNÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/ 477 7404

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/477 7402

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA,
tel. kontakt: 054/477 4294

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

TALESA S.R.O.,
RADNIČNÉ NÁMESTIE 20, BARDEJOV

ZABEZPEČÍME:

- VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
- VYPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
- PERSONÁLNU A MZDOVÚ AGENDU

0907 727 206

Tel.: 054 472 2010
e-mail: talesa@talesa.sk

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

tel.: 0918 896 779

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
61_0032

85_0002

mail: svetnerezu@gmail.com fb: Svetnerezu.eu

40m2 SAD Bardejov.

bj19-03 strana-
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61_0011

85_0033

Bližšie informácie

054/472 57 51

61_0028

Kancelária: Hurbanova 22, BJ
2.poschodie, č.dverí 203
/nad zdrav. poisťovňou DÔVERA/
Tel.: 0905 293 974

Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

85_0037

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR

REMEDIUM, s.r.o.,

33-0003

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupvše
ciu a bojovať za Vás všetkých.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

9
KULTÚRA, PRÁCA

Na jubilejné desiate európske turné počas
ktorého vystúpia na viac ako 40 koncertoch,
prinášajú energiu, nezameniteľné vokály,
virtuozitu na tradičných ruských hudobných
nástrojoch a špecický humor.
Koncertný program
BALALAJKA 2019 prináša známe ruské
melódie, tradičné piesne donských kozákov,
nových hostí, nové piesne a niekoľko milých
prekvapení.

23.január

61_0030

Kino ŽRIEDLO
18.30h BARDEJOV

2.február

Dom kultúry
17.00h SVIDNÍK
tel: 054/ 47 44 003
tel: 054/ 48 63 643

85_0030

predpredaj : TIK Bardejov, Radničné námestie 21,
Kancelária prvého kontaktu MsÚ SVIDNÍK

61_0020

Rostov na Done- Rusko
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9

10
ZÁHRADA / AUTO - MOTO

Nielen vidieť
„Na Tri krále o krok dále“. Áno, pár
sekúnd, možno aj minút už osekalo
slnko z rannej a podvečernej tmy. Ale
máme za sebou aj sériu kalamitných
dní, počas ktorých takmer na celom
území Slovenska panovala práve „biela tma“. Teda veľmi zlá viditeľnosť,
spojená buď so silným snežením, alebo
s vetrom, ktorý dvíhal zo zeme už napadaný sneh a prenášal ho niekam inam,
v čoho dôsledku vznikajú záveje.
Kto má typ denného svietenia, teda,
že na jeho vozidle svieti iba „predok“,
v zime by mal používať stretávacie
svetlá. Vtedy sa totiž rozsvieti aj zadné svietenie. Tu nejde o puntičkárske
plnenie zákona. Diódové svetlá sú hit.
Šetria batériu, majú dlhú životnosť a
nemusíte ich vymieňať tak často ako
žiarovky v svetlometoch. Pri niektorých značkách však zadná časť auta
zostáva úplne neosvetlená. Vzniká paradox a ťažko hovoriť o svietení, ktoré
zvyšuje bezpečnosť na cestách. Ak sa
viditeľnosť čo len mierne zhorší, možnosť nehody sa reálne zvyšuje.
Kto nesvieti VŠADE, alebo svieti
nedostatočne, vystavuje riziku seba a
posádku svojho vozidla, ale aj ďalších
účastníkov premávky. Pre prípad bezpečnej jazdy sa vždy držme známej

Kam so snehom
zásady: „Vidieť a byť videný!“ Oplatí sa
spomenúť si vždy pred jazdou v zime
na túto frázu, pretože v mnohých prípadoch môže zachrániť aj život.
Ak jazdíte so svojím vozidlo v čase,
keď je znížená viditeľnosť, polícia odporúča použiť stretávacie svetlá auta.
Alebo tiež sú za určitých špecifických
okolností dobré hmlové svetlá. V praxi sa však často stretávame s tým, že
vodiči nesprávne využívajú hmlové
svetlá. Hmlové svetlá sú určené na zabezpečenie lepšej viditeľnosti v hmle
alebo v intenzívnom snežení či daždi.
Hmlové svetlá zapnuté aj pri dobrej viditeľnosti oslňujú ostatných vodičov či
účastníkov cestnej premávky. Zapnuté
zadné červené hmlové svetlá dokážu
zvýšiť nervozitu ostatných vodičov.

» red

V uplynulých dňoch zasypali prívaly
snehu takmer celé Slovensko. Niektoré
severnejšie časti museli riešiť aj krízové situácie. Išlo predovšetkým o to, ako
zabezpečiť zjazdnosť, dopravnú obslužnosť, chodníky a bezpečnosť chodcov
pod strechami s prevismi ľadu a snehu.
Lenže, čo so snehom na pozemku,
na záhrade, v predzáhradke, v sade?
Sneh totiž možno aj využiť, pretože pomáha prežiť rastlinám mrazivé obdobie.
Sneh je preto niekde naozaj potrebný, inde však vyslovene škodí. Napríklad pre trvalky je snehová prikrývka z
prachového snehu ideálnou ochranou
pred vymrznutím. Naopak, na skalku
nikdy nehádžte mokrý sneh, ktorý ste
odhrnuli z chodníka. Rastliny sa totiž
môžu doslova udusiť, pretože mokrý
sneh bráni v prístupe vzduchu. A je tu
aj ďalšie riziko - „chodníkový“ sneh je
takmer s istotou kontaminovaný posypovou soľou buď z priameho posypu,
alebo, nepriamo, odstrekom z priľahlej
vozovky.
Určite tiež sneh nezhromažďujte
na jahodovisku, porast vám v takom
prípade uhnije. Rovnako by ste nemali
vytvárať kopy snehu na kvetinových záhonoch. Menej škodí snehová pokrývka
zeleninovým hriadkam a najmenej pre-

káža trávniku. Sneh nenahŕňajte ani ku
kmeňom mladých stromčekov, lebo poskytuje ochranu hrabošom, ktoré často
obhryzú kôru na úrovni povrchu pôdy
až do vodivých pletív. Ak nemáte kmene
chránené chráničom, snehovú perinu
pri mladých ovocných stromoch nevytvárajte. Pravý opak je však pri starších
a starých stromoch. Keď sa začne sneh
topiť, poskytne dospelým stromom dostatok potrebnej vlahy na jarný rozbeh.
Po intenzívnom snežení sneh z konárov
striasajte. Ohrozuje i menšie kry. Ochránite ich tak, že konáre voľne zviažete
dokopy.
Sneh tiež dokonale chráni pôdu
pred premrznutím. Desaťcentimetrová
vrstva snehu tlmí mráz až o 5 °C a snehová prikrývka hrubá 50 cm ju ochráni
pred zamrznutím aj pri dlhotrvajúcich
mrazoch. Teplota pritom pokojne môže
klesnúť aj na –30 °C a pôda zostane dokonale chránená.

» red

OSLAVUJEME 100 ROKOV!
100 VOZIDIEL S ODKUPNÝM BONUSOM IHNEĎ NA ODBER!

C3

C3 AIRCROSS

ODKUPNÝ BONUS AŽ

ODKUPNÝ BONUS AŽ

2 240 €

ODKUPNÝ BONUS AŽ DO

2 240 ¤

2 040 €

6

ROČNÁ
ZÁRUKA

0%

C4 CACTUS

ODKUPNÝ BONUS AŽ

2 040 €

LÍZING

100

PLATÍ NA
VOZIDIEL

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania. Obrázky vozidiel sú ilustračné. Spotreba 3,7 – 5,7 l/100 km, emisie 96 – 131 g/km.

18620_Velka_Stovka - dealer A5.indd 1

61_0022

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081
28/12/2018 14:05
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Rodinné vozidlá Renault

11
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Limitovaná séria Winter Edition

Bohatá výbava pre každodenný rodinný život SKLADOVÝ BONUS 800,- €
Zimné pneumatiky
ODKUPNÝ BONUS 800,- €
5 rokov záruka Renault
FINANCOVANIE S ÚROKOM OD 0 %

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Akciová ponuka 4 ks zimných pneumatík platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019.
Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Viac u predajcov
Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km), emisie CO2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km), emisie CO2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: kombinovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km), emisie CO2
111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km), emisie CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu
vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.
Renault
doporučuje
Renault
odporúča

ALD MOBIL, s.r.o. Priemyselná 31, 085 01 Bardejov
Tel.: +421 901 712 237
www.aldmobil.sk

61_0007

11
AUTO - MOTO

12
AUTO - MOTO

AKČNÉ MODELY

ŠKODA TEAM

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM:
4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustračné foto.

NASTÚPTE DO VÍŤAZNÉHO TÍMU

CENOVÁ VÝHODA

SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT,
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO ĎALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.

až do

2 000 €

HRDÝ PARTNER
REPREZENTÁCIE

skoda-auto.sk

61_0027

Vaši autorizovaní predajcovia vozidiel ŠKODA:
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Celoročná prevádzka
2 x kurty
Možnosť individuálnych tréningov
pre všetky vekové kategórie
Objednávky a rezervácie: 0917 791 835

85_0020

sieť 39
regionálnych
novín

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

príjmeme
KUCHÁRA/KU

0905 732 953

MZDA 520,- BRUTTO + PRÍPLATKY
A ZAMESTNANECKÉ BENEFITY.

Hľadáme

PRÍJMEME VODIČA

ČAŠNÍČKU

do reštaurácie pri BJ
Kúpeľoch. Plat
3,75€/hod. brutto
+ variabilná zložka.

0907 727 206

0950 589 575

CIMBAĽÁK s. r. o.,
Bližšie informácie na telefónnom čísle
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Telefónny kontakt.: 0907 901 381
prijme pracovníka na pozíciu:

PRACOVNÍK EXPEDÍCIE
DENNÁ, NOČNÁ

POPRADSKO
KEŽMARSKO

office@cimbalak.sk

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

V SPOLUPRÁCI S

61-0018

Bližšie informácie na telefónnom čísle
Telefónny kontakt.: 0907 901 328,
Žiadosť spolu so životopisom zasielať
na e-mail: office@cimbalak.sk

Mzda:
hrubá mzda 520,- €
+ variabilná zložka mzdy

DENNÁ A NOČNÁ SMENA
- Prijímanie a spracovanie objednávok, - Komunikácia s odberateľmi
- Prispieva k rozširovaniu obch. siete
dodacích listov A FAKTÚR

Súťažna otázka: Koľko výtlačkov distribuuje

61-0016

PRACOVNÍK
ODBYTU

BARDEJOVSKO

vyhlasuje súťaž o lístky na koncert

- Práca v sklade mäsových výrobkov
- Príprava objednávok
- Expedovanie mäsových výrobkov
- Denné a nočné smeny

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska
17A/3579, 085 01 Bardejov
prijme pracovníka na pozíciu:

na rozvoz denného menu
na polovičný úväzok.
Info: 0908 319 886

REDAKCIA

Žiadosť spolu so
životopisom zasielať na e-mail:

MZDA: pracovník na TPP - 520€ v hrubom
+ 400€ osobné hodnotenie, živnostník - 1000€

Bližšie info. na čísle: 0917 305 161.

61_0011

85_0056

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ČAŠNÍČKU

DO POHOSTINSTVA NA
61-0011

do reštaurácie
pri Bardejovských Kúpeľoch.
Plat:
3,85€/hod brutto.

Prijmem
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85_0048

bardejovsko@regionpress.sk

KRYTÁ TENISOVÁ HALA

do domácnosti týždenník Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko?
a) 35.000 ks b) 29.000 ks c)14.000 ks
Odpovede posielajte mailom na geci@regionpress.sk
Losovanie výhercov bude 20.1.2019. Výhercov budeme informovať mailom. Ceny do súťaže venuje agentúra Čviro

13

85_0060

regionpress.sk

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

0905 719 137

inzerujte u nás

13
INZERCIA, SÚŤAŽ

14
ZÁBAVA

Krížovky s úsmevom
Po Štefanskej zábave budí mama syna:
- Vstávaj do kostola!
- Mama, ja nejdem!
- Hovorím ti, vstávaj!
- Joj, mamo, mne sa nechce,... kamaráti nejdú
a ja musím?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
kata, lumityp, kidus,
em,sebum

hovoríš
nosom
(expr.)

nerastná
zložka
fosfátov

citoslovce
odporu

zatína

tla ová
agentúra
Kene

2. as
tajni ky

pri apnú,
prirazia

druh
nerastu

zamieša,
primieša

boj. trofej
Indiánov
rod
stromov

stredný
úto ník
skuto né
prostredie
trestaj
bitkou
zaplavujem

továre
(hovor.)
zazri,
zbadaj
kríženec
šeliem

sústredená na istú
vec,
uprená
vždyzelený krík
robíme
masáž

3. as
tajni ky
sádzací
stroj
sultánsky
palác

zna ka
pre nit

usádza sa
tuhé
palivo

zvýšený
tón E

týkajúca
sa supov
okrasné
erešne

štekot
Pomôcky:
pe iem
apatit,
na povrchu
serail,
KNA, Eol

zna ka
pre abtesla

pokrýva
sa rosou
trojitá
(zastar.)
rímske
íslo 1505
kožný
maz, loj

eské
mužské
meno

štvor ek
(typ.)
plytšia
nádoba

mužské
meno
zajem si
(zried.)
oxid
platnatý

starogrécky
boh vetrov
zna ka
pre kilojoule

úderom
prerazme
otravné
látky

1. as
tajni ky

malé
množstvo

www.scalpermedia.sk

Emanuela
(dom.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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PRÁCA
Prijme do pracovného
pomeru

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
so sídlom 086 31 Bardejovské Kúpele

PREDAVAČKY

príjme do pracovného pomeru

LEKÁRA

DO POTRAVÍN mzda 624,- EUR + príplatky
PRIMA les, s. r. o.
prijme

Hľadáme
PARTIU
MONTÁŽNU
táži okien.

Základná zložka mzdy (brutto):

základná mzda 2 195 Eur/mesačne

VODIČA

on
výpomoc pri m
na príležitostnú
rd
s Ba ejov
Montaže - okre

Svoje žiadosti zasielajte na adresu:

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele

NÁKLADNEJ SÚPRAVY
S HR NA ODVOZ DREVA.

61_009

81 874
Tel.: 0918 8

Kvalifikačný predpoklad: VŠ – Lekárska fakulta
Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo, pediatria

7,-€/ HOD.
PO ZAPRACOVANÍ

email: sekretariat@kupele-bj.sk

Bližšie informácie: tel.: 054/4774252, 4774390, 4774245
alebo osobne na Generálnom riaditeľste
spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

STOLÁROV

0917 400 095

Príjmeme
do TPP
na prácu v Českej republike - na Morave
Platové podmienky: 1000 EUR
Tel. Kontakt
85_0004

0905 316 554

Dôležité
telefónne čísla

85_0054

TEL.:

Požiarna služba

Záchranná lekárska služba

(platné na celom Slovensku)

PLAT:

byť
VODIČA ajmôže
dôchodca

0903 120 468

is
hod. v č

na stavby v Prešove a okolí.

VÝBORNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

+421 917 650 018

Prijme do TPP

0917 581 701

bj19-03 strana-

is
hod. v č

is
hod. v č

VRÁTNIK

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na
e-mailovú adresu personalne@vijofelbj.sk.
Bližšie informácie na tel. čísle

/
104,- Ktčom
/
115,- Ktčom

Pri všetkých pozíciach:
- ubytovanie a doprava zdarma
- turnusová práca
- dlhodobá práca

Práca na zmeny aj nočné
- 3,00 € základná mzda
+ variabilná zložka mzdy+ príplatky

85_0045

- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOVDO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)

- Obsluha jednoduchých
strojov a zariadení
- Montážna kontrolná
činnosť

- Obsluha vysokozdvižného
vozíka

informátor

prijme

Montážny pracovník:

Vodič VZV:

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom
mäsa a mäsových výrobkov
85_0024

0908 378 867

+421 918 607 897

/
130,- Ktčom

Bartošovce 182/1, 086 42

800 € /BRUTTO

Práca v Českej republike

- Obsluha strojov a zariadení
v zlievarni Al a Zn
- Kontrola stavu foriem
a odlievaných častí

ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
MALIAROV A INÝCH
STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV

VIJOFEL plus s.r.o.

8 hodinový pracovný čas

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Výrobný operátor

85_0016

KUCHÁRA /
KUCHÁRKU
info:

Príjme na prácu v Českej republike
mužov a ženy na pozície:

0917 554 221

Prijmeme do TPP

plat:

Stavebná firma
prijme

0948 373 834
lmgenim@gmail.com

85_0042

hľadáme

61_0009

0918 881 874 OD 600€/NETTO

61_0023

Okres Bardejov.
Nástup ihneď !

158

LM-Genim s.r.o.

Prijmeme

MONTÁŽNIKA OKIEN
A GARÁŽOVÝCH BRÁN.

Polícia

150

155

61_0020

MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

Termín nástupu: 01.03.2019

85_0008

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:

15

SOU strojárske ,Slovenská 5,
Bardejov 4.poschodie č.d. 404
(Internát SOU strojárske)

85_0023

, a.s

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0007

85-0085

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Zimná krása Oravy

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

���������������
���������������������������������

�������������������������
���������������������
����������������������
����������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

SK8109000000005062011736

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

�����������������

�������

����������������������

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

1. 1.2019 UTRPEL VÁŽNU
DOPRAVNÚ NEHODU.

PRISPIEŤ MÔŽETE NA:

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

�����������������������������

��������������������������
cleissro@gmail.com

POMOC PRE NÁŠHO
KAMARÁTA TOMÁŠA
V ŤAŽKEJ SITUÁCII, KTORÝ

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

27-0011

NEMÁTE PRÁCU

������������������

ZBIERKA

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

ZA KAŽDÝ CENT
SME VĎAČNÍ
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85_0051

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

